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Sebagai puncak pelaksanaan program
Comdev, mahasiswa menggelar pameran
produk mitra dan pentas seni budaya
Cianjur bertajuk Festival Saung Rahayat.
Acara yang diadakan di Lapangan Istana
Cipanas ini dihadiri dan dibuka oleh PLT
Bupati Cianjur, Bapak H. Herman Suherman.
Program Comdev Universitas Prasetiya
Mulya, tidak dapat berjalan tanpa bantuan
dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk
itu, kami mengucapkan terimakasih sebesar-
besarnya kepada pihak yang mendukung :
1.   Jajaran Universitas Prasetiya Mulya;
2.   Bupati Cianjur beserta jajarannya;
3.   Badan Kesbangpol Provinsi Banten;
4.   Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat;
5.   Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur;
6.   Ibu Kapolres Cianjur beserta jajarannya;
7.   Ibu Dandim Cianjur beserta jajarannya;
8.   Camat Cugenang beserta kepala desa;
9.   Camat Pacet beserta Kepala Desa;
10. Camat Cipanas beserta Kepala Desa;
11. Camat Sukaresmi beserta Kepala Desa.
Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya,
untuk secara umum dan ringkas
menggambarkan proses pelaksanaan
program Community Development tahun
2019, untuk dapat dilaporkan kepada pihak-
pihak terkait.
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat-Nya dan telah
memberikan kesempatan terlaksananya
program Community Development tahun
2019 di Kecamatan Cugenang, Kecamatan
Pacet, Kecamatan Cipanas, dan Kecamatan
Sukaresmi dengan baik dan lancar.
Sebagai program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
yang berfokus pada pengembangan
kapasitas dan kesejahteraan masyarakat
melalui aktivitas kewirausahaan yang
diterapkan di sebuah desa, program
Comdev Universitas Prasetiya Mulya tahun
2019 melakukan pembinaan terhadap 111
mitra UMKM di 20 desa dan 4 kecamatan di
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
 
Selama kurang lebih 30 hari, kelompok
mahasiswa menerapkan ilmu bisnis yang
didapatkan selama di kampus, sekaligus
mengajarkan manajemen bisnis praktis
kepada mitra UMKM yang dibina.
 
Selama pelaksanaan program Comdev,
mahasiswa juga diwajibkan untuk
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang
berguna untuk masyarakat sekitar. Kegiatan
tersebut diantaranya adalah seminar,
pelatihan, penyuluhan, hingga kegiatan-
kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda
malam, senam sehat, dan sebagainya.



Universitas Prasetiya Mulya, yang berdiri sejak tahun
1982 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Prasetiya Mulya, merupakan sebuah bentuk pengabdian
luhur yang dipersembahkan oleh para pengusaha
nasional untuk memajukan pendidikan dan pemekaran
kader pimpinan dunia usaha di Indonesia khususnya,
serta dunia secara luas pada umumnya.
 
Salah satu upaya Universitas Prasetiya Mulya dalam
mendukung pengembangan kewirausahaan secara lebih
menyeluruh adalah dengan menyelenggarakan sebuah
program kuliah kerja nyata (KKN) berbasis
kewirausahaan di pedesaan. Program ini dinamakan
Program Community Development (Comdev).
 
Program Comdev merupakan sebuah program Kuliah
Kerja Nyata (KKN) berupa pengembangan kapasitas dan
kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas
kewirausahaan yang diterapkan di sebuah desa.
Community Development sendiri memiliki visi untuk
mewujudkan sebuah desa yang mandiri dan sejahtera
serta berbasis kewirausahaan dengan cara menerapkan
segala ilmu bisnis yang didapatkan mahasiswa selama
berkulliah di Universitas Prasetiya Mulya kepada usaha-
usaha masyarakat desa.
 
Melalui Program Comdev, mahasiswa bersama mitra dari
desa berusaha mengembangkan wirausaha yang ada di
desa. Program Comdev memiliki cakupan proses yang
menyeluruh mulai dari pembuatan perencanaan hingga
mekanisme monitoring evaluasi yang dilaksanakan
secara intensif antara mahasiswa dengan mitra. Program
Comdev diharapkan mampu memberikan dampak yang
positif bagi mitra yang menekankan pada keberlanjutan
dan kesinambungan pengembangan.

Misi Program
 

1. Membangun ekosistem
wirausaha melalui

pemanfaatan potensi lokal
yang baik untuk

pengembangan bisnis di desa.
2. Meningkatkan motivasi,

kapasitas, dan pengetahuan
manajemen bisnis masyarakat

pedesaan.
3. Memfasilitasi

keroganisasian masyarakat
lokal dalam upaya

kemandirian pengembangan
desa.

4. Penguatan hubungan
kerjasama antara masyarakat

pedesaan, aparatur
pemerintah dan pelaku usaha

di desa.
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Visi Program
 

“Mewujudkan desa yang
mandiri, berkelanjutan, dan
unggul dengan sentuhan
kewirausahaan berbasis

potensi dan kearifan lokal”
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Program Comdev sudah dilakukan sejak tahun 2008 dengan jumlah mitra binaan yang
terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan jumlah mitra seiring dengan kenaikan
jumlah mahasiswa Universitas Prasetiya  Mulya setiap tahun. Berikut adalah sejarah
perjalanan Program Comdev Universitas Prasetiya Mulya :

2008 - 2010 : 5 Desa di Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi

2011 - 2013 : 2 Desa di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur

2014 - 2016 : 10 Desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur

2017 : 6 Desa di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta

2018 : 10 Desa di Kecamatan Cibeber & 4 Desa di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur

2019 : Masing-masing 5 Desa di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan

Cipanas, dan Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur

: Jumlah Mitra



 

Persiapan
September - Desember
Fase persiapan merupakan
fase awal proses yang dilalui
dan bertujuan untuk
menyiapkan proses
pendampingan usaha yang
dilakukan oleh kelompok
builder kepada mitra usaha.
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Live-In
17 Januari - 14 Februari
Fase live-in adalah fase
utama pelaksanaan program
Comdev dan menjadi periode
pelaksanaan pendampingan
usaha mitra yang intensif.
 

Pasca Live-In
Maret - Juni
Fase pasca live-in ini berada
pada masa perkuliahan
semester 6 dan kelompok
mahasiswa masih memiliki
kewajiban untuk memonitor
perkembangan usaha mitra
dan tetap memberikan
pendampingan kepada mitra.
 



Desa Cibereum
Desa Cijedil
Desa Gasol
Desa Sukamanah
Desa Wangunjaya

CUGENANG

PACET
Desa Cipendawa
Desa Ciputri
Desa Gadog
Desa Sukanagalih
Desa Sukatani

CIPANAS
Desa Cimacan
Desa Cipanas
Desa Palasari
Desa Sindangjaya
Desa Sindanglaya

SUKARESMI
Desa Cibadak
Desa Cikanyere
Desa Ciwalen
Desa Kawungluwuk
Desa Pakuon
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Builder 

Energizer 

Explorer 
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Manajemen Usaha
Saat awal masa Live-In Comdev, setiap kelompok
diwajibkan untuk mengidentifikasi produk mitra
binaannya melalui kanvas model bisnis dan
analisis SWOT. Setelah mengetahui segala hal
tentang produk, kelompok mahasiswa bersama
dengan mitra diminta untuk membuat tujuan
terukur dari tiap-tiap aspek bisnis yang harus
dicapai selama masa Live-In hingga
pendampingan.

Manajemen Operasional dan Produksi
Selama masa Live-In Comdev, terdapat beberapa
aspek bisnis mitra yang harus dibenahi dan
dikembangkan oleh mahasiswa. Salah satunya
adalah operasional dan produksi. Mahasiswa
dituntut untuk mengetahui dan terlibat dalam
alur kerja mitra saat menjalankan produknya.
Sehingga pada akhirnya kelompok mahasiswa
dapat membuat standar operasional prosedur
(SOP) bagi mitra agar produk yang mitra buat
tetap konsisten dan tidak berubah-ubah, dari
segi rasa, bentuk, berat, dan sebagainya.

Manajemen Pemasaran
Beberapa hal yang dilakukan mahasiswa terkait
dengan aspek pemasaran antara lain:
1.Survey pasar
2.Segmenting dan Targeting
3.Memberikan free tester
4.Membuka channel distribusi (offline/online)
5.Meningkatkan awareness konsumen, dengan
cara : Membuat label menarik pada kemasan,
Membagikan flyer untuk mempromosikan produk

Manajemen Keuangan
Beberapa hal yang dilakukan mahasiswa terkait
dengan aspek keuangan ini antara lain:
1.Menentukan harga jual produk yang tepat
2.Mengajarkan pembukuan sederhana
3.Mengajarkan pemisahan uang bisnis & lainnya.

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Sebagian besar mitra program Comdev tidak
menjadikan bisnisnya sebagai mata pencaharian
utama. Sehingga banyak yang baru melakukan
produksi jika ada pesanan dan tidak dilakukan
secara rutin. Untuk itulah, selama masa Live-In
Comdev, mahasiswa juga membantu mitra
melalui aspek SDM ini. Mahasiswa dapat
membantu mitra untuk mengatur jadwal
produksi dengan jadwal kesibukan lainnya. Dan
jika dibutuhkan, mahasiswa akan mengajarkan
mitra untuk menambah tenaga pegawai dengan
hitung-hitungan sistem gajinya.

Konsultasi Dosen Pendamping Lapangan
Setiap kelompok Comdev, didampingi oleh
Dosen Pendamping Lapangan (DPL) dan Dosen
Kunjung Lapangan (DKL). Di tahun ini, jumlah
dosen yang turut terlibat sebagai DPL dan DKL
berjumlah 80 orang. DPL dan DKL ini memiliki
jadwal kunjungan yang akan mereka gunakan
untuk sesi konsultasi dengan kelompok-
kelompok yang mitranya memiliki masalah dalam
menjalankan bisnisnya. Sebagai contoh, jika
terdapat mitra yang memiliki kendala dalam hal
keuangan, maka akan didatangkan oleh dosen
yang keilmuannya dibidang keuangan.
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Seminar Kreasi Desa Wisata by Panorama
Seminar  ini adalah hasil kerjasama antara
Universitas Prasetiya Mulya dengan Panorama
JTB Tours yang diadakan pada Selasa 29 Januari
2019. Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan
untuk memberikan ilmu kepariwisataan dan
memanfaatkan kebudayaan sekitar yang bisa
membantu bidang ekonomi suatu desa kepada
para peserta yang terpilih dari Kecamatan Pacet
dan sekitarnya. Workshop ini juga sebagai
pembekalan untuk para mitra yang potensial
untuk dapat menampilkan dan memasarkan
produknya pada acara Saung Rahayat.

Workshop "Ngawitan Bisnis dan Pariwisata
Yuk"
Workshop ini bertema mengenai cara
membangun sebuah bisnis dan pariwisata yang
berkelanjutan serta pemasaran, dengan tujuan
untuk memberdayakan pemilik modal, pemilik
lahan perkebunan, serta karang taruna sehingga
diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan
dan menyerap tenaga kerja lokal desa.

Pembuatan PIRT dan IUMK
Program PIRT (Produk Industri Rumah Tangga)
merupakan program yang memiliki objective untuk
meningkatkan value dari UMKM. Dengan adanya
izin PIRT maka nilai jual produk dan profesionalitas
produk terangkat. Keuntungan dari izin PIRT yang
paling dirasakan oleh pemilik usaha adalah produk
dapat menembus pasar yang lebih luas seperti
memasuki ritel-ritel. Proses ini dimediasikan oleh
pihak PLUT yang akan melakukan pengecekan
usaha serta bimbingan dalam berbisnis. Selain
PIRT, program kerja lainnya antara lain mencakup
surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang proses
persyaratannya lebih singkat dibandingkan PIRT.
Izin IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum dan menjadi sarana pemberdayaan dalam
mengembangkan UMKM.

Membuat Katalog Produk Mitra
Program ini merupakan program kolaborasi dari
tiap builder dimana mereka mengumpulkan
foto dan deskripsi setiap produk yang dimiliki
mitra-mitra binaan Community Development
2019 di seluruh Kecamatan. Data tersebut akan
dikumpulkan kedalam satu file yang nantinya
akan dikembangkan menjadi katalog dalam
bentuk katalog yang dapat digunakan sebagai
alat pemasaran kepada toko konsinyasi,
BUMDes serta Kecamatan.
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Pemetaan Potensi Wisata
Pemetaan ini dilakukan untuk mengubah potensi
wisata menjadi daerah wisata permanen, dalam
pemetaan daerah potensi wisata kami
menggunakan beberapa teori untuk melakukan
pendekatan diantaranya Comprehensive
Approach, Integrated Approach dan juga Realistic
Approach hal tersebut dilakukan karena pada
umumnya daerah yang memiliki potensi wisata
warganya belum sadar akan potensi yang mereka
miliki, oleh karena itu pemetaan dengan
menggunakan konsep tersebut diharapkan dapat
merubah warganya untuk dapat sadar akan
potensi yang ada di Desanya.

Buku Interaktif Berbisnis Sederhana
Buku Interaktif Berbisnis Sederhana adalah buku
edukasi yang sifatnya interaktif, sederhana dan
mudah digunakan untuk para pelaku usaha. Buku
ini secara garis besar berisikan tentang
perhitungan akuntansi, teknik marketing serta
"tips and trick" yang dikemas dengan cara
berisikan tentang sejumlah tabel, infografis dan
tools yang bisa digunakan dengan mudah dalam
dunia wirausaha khususnya di desa. Selain
mengedukasi, buku ini berisikan "tips and trick"
dan motivasi melakukan perubahan dengan
menyediakan kolom evaluasi diri, harapan dan
cerita dari pengguna buku. Buku ini diharapkan
mampu menjadi teman bagi para mitra yang ingin
melakukan perubahan sehingga dapat
menyentuh bagian edukasi dan motivasi secara
bersamaan.

Komunitas Pemuda
Pembentukan komunitas pemuda dan pemudi di
desa Sukanagalih yang berfokus dalam
pengembangan daerah dari segi pariwisata dan
dari segi pengembangan UMKM. Komunitas ini
akan bekerjasama dengan pihak-pihak seperti
Kepala desa, BUMDes, dan dinas pariwisata
masing-masing daerah untuk memaksimalkan
pengembangan serta penggalian masalah lebih
dalam dari masyarakat setempat.

BUMDes Jawara
Program ini dibuat untuk membantu BUMDES
Cipendawa, Sukatani, Sukanagalih, dan Gadog
dalam menyelesaikan masalah (hambatan) yang
dihadapi dalam menjalankan tugas, terkhususnya
dalam hal operasional. Nantinya, jika memang
diperlukan adanya penyuluhan lebih mendalam
mengenai pengelolaan BUMDES, maka kelompok
akan membantu melaksanakan program
pelatihan (workshop) atau seminar yang memang
sesuai dengan permasalahan BUMDES.
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Abdi téh Jago Bisnis
Merupakan seminar yang diberikan meliputi
materi yang mencakup fungsional bisnis yaitu
inovasi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya
manusia. Mata acara kedua adalah Lomba Kreasi
Produk yang akan menuntut para peserta
seminar untuk melakukan kreasi sekreatif
mungkin dengan menggunakan bahan - bahan
(contoh : kain, sterofoam, benang jahit dan lain -
lain) yang telah disiapkan untuk dijadikan barang
yang layak dijual pada pasar. Tujuan dilaksanakan
program sekunder ini berguna untuk
mempermudah dan membuka mindset para
pebisnis dan peminat bisnis di daerah sekitar
Desa Cipendawa untuk lebih memiliki
pengetahuan dalam bidang pemasaran, inovasi,
keuangan, dan juga sumber daya manusia.

Yuk Buat Bisnis!
Workshop ini menyasar anak usia SMA dengan
menggunakan tools BMC (Business Model
Canvas) untuk menjelaskan tentang konsep
bagaimana sebuah organisasi dapat membuat,
menyalurkan, dan mendapatkan nilai.

Kelola Uangnya, Gapai Pasarnya, Lancar!
Dengan memberikan bekal pelatihan dalam
kewirausahaan   terutama   dalam aspek
pencatatan dan pemasaran, diharapkan pada
akhirnya akan   terbentuk Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang mandiri,
berpengalaman, dan memiliki keahlian praktis
dalam menjalankan proses usahanya.
Pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan
dan pengaturan atas seluruh pengeluaran dan
pemasukkan sebuah usaha terlebih lagi
pemisahan atas transaksi pribadi dengan
transaksi usaha bagi para pemilik UMKM.
Pengetahuan mengenai strategi pemasaran
secara offline, termasuk prosedur pelaksanaan,
tata cara, dan hal-hal yang harus dilakukan juga
dipersiapkan yang tujuan akhirnya adalah
meningkatkan penjualan.

Talkshow "Ngatur Duit Kumaha Carana"
Talkshow dengan tema “Mengelola Keuangan
dengan Bijak” merupakan bagian dari acara
peresmian Asosiasi Pengusaha Cugenang (APC).
Kegiatan Personal Finance ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
mengatur pengeluaran sehari-hari menyesuaikan
dengan pendapatan. Masyarakat seringkali sulit
dalam mengatur pengeluaran sehari-hari. Dengan
acara ini diharapkan warga Desa Sukamanah
dapat mengelola keuangannya, mulai dari
memprioritaskan pengeluaran yang ada,
menyesuaikan dengan pendapatan yang ada, dan
mengatur pencatatan pengeluaran lebih rinci.

Pelatihan Budidaya Tanaman Organik untuk
Kesejahteraan Petani
Materi tentang pengembangan atau
pemberdayaan pengetahuan petani dalam
optimalisasi lahan sawah. Tujuan dari
diadakannya penyuluhan ini adalah guna
meningkatkan produktivitas dan kualitas serta
kemandirian dari para petani di Desa Cijedil.
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Cermat Bisnis Bersama
Kegiatan yang dihadiri oleh 84 orang peserta ini
bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan
dan keterampilan warga  Desa Ciputri dalam materi-
materi workshop maupun seminar yang akan
dibahas, yaitu budidaya lele, pemanfaatan
telekomunikasi, pemanfaatan pupuk, prosedur
mendapatkan izin PIRT, dan ekonomi terstruktur.

Wujudkan Target Keuangan 2019-mu
Acara ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para
mitra khususnya di Desa Sindangjaya yang ikut
berpartisipasi kedepannya agar mereka dapat
mengelola keuangan dari usaha mereka sendiri
yang akan meningkatkan kualitas perekonomian
pribadi maupun orang yang disekitarnya. 

Majukan Bisnis Anda dengan Pembukuan
Pembukuan keuangan sangat penting karena dengan
membuat pembukuan para pemilik usaha dapat
mengetahui apakah usaha yang dijalankan sudah
menguntungkan atau sebaliknya, bagaimana alur
keuangan dari usaha yang sedang dijalankan, serta
mengetahui apakah usaha tersebut berkembang atau
justru mengalami kemerosotan. Namun dari sesama
mitra usaha yang ada, berdasarkan diskusi dan
analisis dari builder-builder Desa Cipanas kami
melihat masih banyak mitra usaha yang mengabaikan
hal ini. Mayoritas dari mitra usaha ini menganggap
pembukuan merupakan hal yang sulit untuk dibuat,
membingungkan, minim pengetahuan, serta tidak
ada waktu untuk melakukan. Oleh karena itu,
workshop pembukuan ini diadakan untuk
mengedukasi para mitra usaha mengenai
pembukuan keuangan.

Modalnya Sedikit, Untungnya Besar
Para pemilik UMKM dengan modalnya yang tidak
besar tetap mampu untuk mengembangkan
bisnisnya sehingga dapat terus bersaing,
mendapatkan keuntungan yang besar, dan
meningkatkan keadaan ekonomi di daerah
kecamatan Cugenang dan sekitarnya. Mengajarkan
mengenai perhitungan pembukuan sederhana dan
kemampuan kewirausahaan sederhana (seperti
perhitungan HPP, pengetahuan dasar pemasaran
kewirausahaan, dan penggunaan e-commerce
untuk meningkatkan penjualan). 
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Lomba untuk Anak Usia Sekolah
Lomba bagi murid TK dan Lomba melukis bagi
murid SD dengan tema “Mencintai Alam.
Bertujuan untuk mengasah keterampilan murid
dalam mewarnai dan melukis serta
membangkitkan ambisi dari setiap murid melalui
kompetisi tersebut. Terdapat hadiah yang
disiapkan bagi pemenang lomba seperti
perlengkapan mandi, peralatan sekolah dan
makanan ringan.

Olahraga Bersama
Selama Live-In, mahasiswa kerapkali melakukan
kegiatan olahraga bersama dengan warga
sekitar. Diantaranya adalah futsal bersama,
memancing, senam, dan sebagainya. Melalui
kegiatan ini, mahasiswa dapat membaur dengan
warga sekitar, bukan hanya dengan mitranya
saja.

1 6

Mengajar
Mengajar menjadi salah satu kegiatan yang
paling sering dilakukan oleh mahasiswa. Berbagai
jenis kegiatan mengajar yang dilakukan oleh
mahasiswa selama Live-In Comdev tahun 2019.
Diantaranya adalah mengajarkan bahasa inggris,
mewarnai, berhitung dan sebagainya. Kegiatan
mengajar juga dilakukan di berbagai jenis
tempat, seperti PAUD, sekolah, dan panti asuhan.

Sosialisasi Go Green
Kegiatan ini dilakukan dengan cara
mensosialisasikan kegiatan go green yakni
memungut sampah sekaligus membersihkan
lingkungan sekitar lapangan cipanas pada saat
"car free day" di hari minggu. 

Liwetan
Kegiatan ini biasa dilakukan oleh mahasiswa
bersama dengan mitra atau warga lainnya di
minggu-minggu terakhir masa Live In Comdev.
Liwetan dilakukan sebagai bentuk perpisahan dan
ucapan terimakasih dari mahasiswa.

Ronda Malam
Warga desa di Kecamatan Pacet, Cipanas,
Sukaresmi dan Cugenang mayoritas masih
menjadikan kegiatan ronda malam sebagai
kegiatan wajib untuk menjaga keamanan
lingkungan. Untuk itu, banyak mahasiswa yang
turut serta dalam kegiatan ronda malam ini,
khususnya mahasiswa laki-laki. Kegiatan ini dapat
menjadi sarana bagi mahasiswa untuk
berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Kerja Bakti (Minggu/Jumat Bersih)
Setiap hari Minggu atau Jumat pukul 07.00 –
10.00, banyak desa-desa di kecamatan lokasi
Comdev memiliki program gotong royong atau
kerjabakti. Dimana warga sukarela mengikuti
kegiatan tersebut tanpa paksaan untuk
bekerjasama untuk gotong royong memungut
sampah yang dibuang sembarangan. Mahasiswa
turut serta untuk mengikuti kegiatan tersebut
selama Live-In Comdev.



83 JUTA

24.500
Pengunjung

Total Laba Bersih

Saung Rahayat merupakan puncak dari
kegiatan Community Development, yaitu
sebuah program sosial kemasyarakatan
yang dilakukan oleh mahasiswa Prasetiya
Mulya menerapkan ilmu yang didapat di
bangku kuliah untuk mengembangkan
masyarakat melalui aktivitas
kewirausahaan. Kegiatan Saung Rahayat
pada tahun 2019 ini diikuti 869
mahasiswa.
 
Saung Rahayat dimulai dengan kirab di
jalan utama dengan membawa
Badawang, yaitu patung/boneka raksasa
terbuat dari kertas yang menampilkan
ekspresi dari semua keluhan masyarakat.
Kirab yang diikuti komunitas pencak silat
serta seni pertunjukan dikawal oleh
Gendawa, yaitu pasukan pemanah.
peserta kirab disambut oleh marawis
saat tiba di Venue utama. Acara secara
resmi dibuka oleh Bapak Herman
Suherman, 
Plt Bupati Cianjur.
 
Saung Rahayat 2019 diikuti oleh 111
UMKM mitra binaan dari 20 Desa pada
empat kecamatan yang menampilkan
dan menjual produknya, mulai dari
makanan dan minuman, jasa,
agribisnis, dan kriya. Acara ini juga
didukung oleh berbagai komunitas seni
yang ada di empat kecamatan serta
Karang Taruna Kabupaten Cianjur.

LAPORAN AKHIR PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT
JANUARI - JUNI 2019 1 7



1 8
 

P E M A P A R A N
Survei kepuasan mitra comdev 2019, merupakan
indikator evaluasi yang digunakan mengukur
tingkat kepuasan dari sudut pandang mitra usaha.
Survei dilakukan ke 111 mitra usaha comdev 2019,
untuk mendapatkan feedback dari kinerja live in
selama 1 bulan. 
 

K E S I M P U L A N
Respon positif diberikan oleh 111 mitra usaha
terhadap program comdev 2019. Tediri dari >90%
memberikan jawaban sangat puas dan puas
terhadap Intensitas, Efektifitas, Kualitas, Bantuan
program comdev 2019. 
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S A R A N  &  M A S U K A N
Mayoritas mitra usaha menyarankan untuk jangka waktu "live in" diperpanjang, modal usaha ditambah,
jumlah mahasiswa 4-5 orang agar lebih efektif, pelatihan dan pembinaan di tambah, jumlah UMKM yang
dibina bertambah, dan acara Saung Rahayat diadakan setiap tahunnya. 
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Total 119 video dokumenter bertema #COMDEVISFUN yang ada di youtube merupakan saksi
perjalanan mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya sebagai peserta Comdev. #COMDEVISFUN adalah
jargon yang digunakan untuk pelaksanaan Comdev tahun 2019. Melalui jargon ini, pihak universitas
berharap bahwa proses pelaksanaan Comdev tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para
peserta Comdev. Sebaliknya, pelaksanaan Comdev menjadi momen berharga yang memiliki sejuta
kenangan dan pelajaran berharga bagi mereka. Karena, selain dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki,
para peserta Comdev juga dapat secara langsung membangun bisnis mitra ke arah yang lebih baik.
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001. DONATELA 
IBU ELA (DESA SUKAMANAH, KEC. CUGENANG)
Donat olahan Ibu Ela yang diberi nama Donatela memiliki beberapa
varian, yaitu donat isi daging dan donat manis. Donat isi daging
memiliki beberapa "topping" yaitu, daging ayam, lobak, bawang
putih, dan bawang merah, sedangkan donat manis memiliki empat
topping yaitu gula halus, gula merah, cokelat, dan keju. Nilai
tambah dari donat olahan  Ibu Ela adalah tidak memakai bahan
pengawet. Industri donat kentang Donatela memiliki prospek yang
strategis karena lokasi usaha merupakan rumah pribadi Ibu Ela
yang sekaligus dijadikan sebagai warung tempat berjualan berbagai
macam makanan dan kebutuhan rumah. Selain itu lokasi usaha
terletak di lokasi yang mudah dijangkau yaitu dekat dengan jalan
raya.

002. TAHU WALIK SI MONTOGH
IBU NUNUNG (DESA SUKAMANAH, KEC. CUGENANG)
Tahu Walik si Montogh ini merupakan cemilan yang berasal dari
Banyuwangi dan di bawakan oleh Teh Dwi ke Cianjur dengan
menggunakan resep sambal yang spesial karena berbeda dengan
Tahu Walik yang biasanya. Tahu Walik ini merupakan tahu kosong
dibalik yang gurih dan renyah berisi ayam dengan tepung yang
disajikan bersama dengan sambal sehingga saat makan Tahu Walik
ini dicocol dengan sambal tersebut akan menjadi perpaduan unik.

Tahu Walik si Montogh memiliki nilai tambah yang berbeda dibandingkan dengan Tahu Walik lainnya
adalah yang terutamanya itu sambelnya karena Tahu Walik si Montogh itu menggunakan resep sendiri
yang sudah disesuaikan oleh pasar di daerah Cianjur sendiri. Pelanggan dapat dengan mudah untuk
memesan Tahu Walik nya sendiri hanya dengan menggunakan sosial media berupa Whatsapp dan
Instagram melalui "Direct Message". Penjualan Tahu Walik si Montogh ini juga menggunakan aplikasi
berupa Grab untuk pengantaran ke pembeli sehingga akan memudahkan pembeli untuk menikmati Tahu
Walik si Montogh tersebut.

003. PEMPEK KENKAY
IBU HJ MARWIAH (DESA SUKAMANAH, KEC. CUGENANG)
Pempek Kenkay merupakan pempek olahan Ibu Hj. Marwiah. Beliau
berasal dari Palembang, sehingga beliau bisa membuat pempek,
dan tahu bahan dan cara pembuatan pempek yang nikmat. Beliau
juga memilih pempek, karena beliau melihat di kawasan Cianjur
masih sedikit sekali orang-orang yang menjual pempek. Terutama
pempek asli khas palembang yang menggunakan ikan. Melihat
potensi pasar tersebut, mitra kami tertarik untuk membuat pempek
dan menjualnya ke masyarakat sekitar. Kelebihan dari pempek
Kenkay diantaranya merupakan resep asli Palembang, fresh, dan
tanpa bahan pengawet.
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004. BAL CHIPS
PAK DADAN (DESA SUKAMANAH, KEC. CUGENANG)
Bal Chips adalah makanan ringan yang rata-rata berbahan dasar
tepung terigu dan pisang. Produk tersebut berupa makanan ringan
sistik, pangsit, kembang goyang, dan keripik pisang. Produk keripik
pisang merupakan produk yang paling unggul dan laris dari seluruh
produk mitra kami. Hal ini dikarenakan dari segi rasa, keripik pisang
memiliki rasa yang paling enak dan paling diminati masyarakat.

005. CENTE DAN BUBUR SUMSUM
IBU RINI (DESA SUKAMANAH, KEC. CUGENANG
Mitra telah mendirikan bisnis di bidang "food and beverages" yaitu
cente dan bubur sum-sum selama beberapa tahun kebelakang.
Bahan baku   produk ini menggunakan santan dan tepung beras
sebagai bahan baku utamanya. Sampai saat ini produk buatan Bu
Rini menguasai pasar Cente dan Bubur Sumsum di Cugenang.

006. MG CRAFT
PAK DEDY (DESA WANGUNJAYA, KEC. CUGENANG)
Produk yang ditawarkan oleh mitra usaha kami, Pak Dedy adalah
lampu hias PVC yang terbuat dari pipa paralon yang telah diukir.
Selain itu, Pak Dedy menjual ukiran yang ternyata dapat di custom
yang berupa hasil dari konsultasi agar dapat membuat ukirannya
sesuai dengan keinginan masing-masing pribadi. Selain produk
"customized", MG Craft juga memiliki produk yang dijualkan secara
massal. Produk yang dijualkan secara massal memiliki 3 varian,
yaitu Burung Merak, Masjid Agung Cianjur, dan Kupu-Kupu Bakar.

Produk-produk ini dibuat untuk memenuhi permintaan "reseller", dikarenakan berdasarkan riset, 3
desain ini merupakan desain yang paling diminati oleh masyarakat Cianjur. Produk lampu hias PVC milik
Pak Dedy memiliki nilai tambah yaitu customer dapat melakukan kustomisasi produk sesuai keinginan
mereka. Mulai dari kaligrafi, animasi, wajah, dan lain-lain. Pak Dedy dapat menyesuaikan keinginan
customer kedalam lampu hias PVC. Pada awalnya, produk lampu hias PVC milik Pak Dedy juga memiliki
nilai "recycle" yang didapat dari bekas pipa milik warga setempat yang sudah tidak digunakan.

007. BUMDES WANGUNJAYA
DESA WANGUNJAYA, KEC. CUGENANG
Desa Wangunjaya baru 2 bulan (sejak Desember 2018) ini
menjalankan   program pemerintah untuk membangun BUMDES,
sehingga masih banyak aspek yang perlu dikembangkan. Selain
produk pertanian, BUMDES Wangunjaya juga menjual barang-
barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar seperti alat
tulis kerja, alat rumah tangga, material, dan simpan pinjam. Desa
Wangunjaya merupakan daerah yang potensial akan hasil
pertaniannya seperti beras, jagung, kucai, terong, tusuk sate, dsb.
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008. KERUPUK RANGINING
KANG DEDE (DESA CIJEDIL, KEC. CUGENANG)
Keluarga Bapak Dede Komara menjual produk makanan ringan
berupa rangining sejak tahun 1975. Produk rangining tersebut
mirip dengan ranginang yang biasa dikenal di perkotaan.
Perbedaan hanya terletak pada bahan dasar, untuk rengginang
bahan dasar yang dipakai adalah beras sedangkan rangining
menggunakan singkong. Nilai tambah yang ada dari produk

rangining ini adalah harga yang murah sebab Pak Dede merupakan supplier pertama yang
mendistribusikan rangining ke beberapa pasar. Dari sana barulah warung dan "end customer"
membeli rangining buatan Pak Dede tentu dengan harga yang lebih tinggi.

009. ES NONI
TEH ENON (DESA CIJEDIL, KEC. CUGENANG)
Teh Enon mulai melakukan bisnis es krim pada akhir tahun 2016.
Teh Enon memiliki pemikiran untuk membuka bisnis es krim karena
beliau memiliki hobi mengkonsumsi es krim. Setelah memiliki
keinginan untuk memulai bisnis es krim tersebut, Teh Enon mulai
mencari informasi mengenai cara membuat es krim serta bahan-
bahan yang diperlukan melalui video yang ada di Youtube.
Kelebihan dari Es Noni diantaranya adalah harga rendah dan
desain produk yang warna-warni.

010. REMPEYEK Y.P.Y
IBU ERUS (DESA CIJEDIL, KEC. CUGENANG)
Ibu Erus sebagai mitra asal Desa Cijedil Kecamatan Cugenang
menjual beberapa produk olahan pangan, yaitu rempeyek dan
lantak pisang. Diantara kedua usaha yang mitra geluti, pada
akhirnya kami mengembangkan rempeyek tersebut dengan
memberi merk bisnis “Rempeyek Y-P-Y”. Dengan memproduksi
rempeyek, Ibu Erus juga menambah beberapa varian topping baru,
diantaranya topping original, kacang kedelai dan udang rebon.

Rempeyek Ibu Erus memiliki adonan cita rasa yang khas dan tidak berubah-rubah meskipun ditambahkan
topping yang berbeda-beda. Selain cita rasa yang khas, kemasan Rempeyek Y-P-Y juga sudah diperbaharui
supaya Rempeyek dapat awet dalam jangka waktu yang lama dan tidak melempem ketika dinikmati.

011. KUE WANGI
IBU IMA (DESA GASOL, KEC. CUGENANG)
Produk yang ditawarkan oleh Ibu Ima sebagai mitra usaha adalah
kue bawang. Kue bawang ini sendiri merupakan sebuah camilan
praktis yang bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun. Kelebihan
kue bawang olahan Ibu Ima terletak pada cita rasa Indonesia.
Produk ini juga sudah didaftarkan di grab-food and go food.
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012. MAKARONI SEBLAK DAN KERUPUK SEBLAK
IBU ATIKA (DESA GASOL, KEC. CUGENANG)
Makaroni seblak merupakan olahan yang terbuat dari kurang lebih
25 gram makaroni kering yang sudah digoreng dengan minyak. 

Makaroni dimasak menggunakan bumbu giling yang terdiri dari bahan baku utama cabai, bawang merah,
bawang putih, garam, dan gula halus. Makaroni seblak dan kerupuk seblak dijual dengan 2 varian kemasan
plastik yang berbeda berdasarkan ukuran. Kelebihan makaroni seblak dan kerupuk seblak olahan Ibu Atika
adalah dari bumbu dan cara masak yang berbeda sehingga menghasilkan rasa makaroni dan kerupuk
seblak kering yang berbeda dengan kompetitor. Makaroni dan kerupuk seblak kering dimasak tanpa
menggunakan bahan pengawet.

013. BEKACI (BERAS, KELAPA, ACI)
IBU IDA (DESA CIBEREUM, KEC. CUGENANG)
Produk Ibu Ida yang diberi nama Bekaci merupakan produk yang
berbentuk keripik dengan olahan dari beras, kelapa dan aci. saat ini
terdapat 4 varian rasa yang ditawarkan untuk penjualan, yaitu
Bumbu Rujak, Balado, Jagung Manis dan Ayam Bawang. Dari
keempat varian tersebut, varian Bumbu Rujak lah yang dapat
dijadikan keunggulan dan memiliki keunikan tersendiri untuk
produk BEKACI ini. Keunggulan dari BEKACI khas Ibu Ida adalah

terbuat dari olahan beras dan kelapa, memiliki cita rasa lezat dan gurih dengan resep bumbu yang diracik
secara khusus. Dengan menggunakan bahan baku yang mengandung banyak karbohidrat, menyebabkan
BEKACI khas Ibu Ida memiliki efek mengenyangkan yang lebih lama. Selain itu, BEKACI khas Ibu Ida tidak
menggunakan bahan pengawet.

014. PUDING SUSU "PAWON IBU ANI"
IBU ANI (DESA CIBEREUM, KEC. CUGENANG)
Puding susu dibuat dengan bahan utama yaitu susu dan bubuk
agar-agar serta ditambah dengan perpaduan bubuk Oreo sebagai
topping pelengkap di bagian atasnya. Susu yang digunakan adalah
susu cair yang dicampur dengan susu kental manis untuk
meningkatkan cita rasa susu yang terkandung di dalam puding. 

Masing-masing cup plastik memiliki kapasitas 45 ml dan disertakan sendok plastik kecil di bagian atas dari
masing-masing cup plastik yang tersedia. Per-satu kuantitas produk dijual dengan harga Rp 2.000. Produk
puding susu olahan Ibu Ida memiliki kelebihan yaitu diproduksi secara "homemade" dan menggunakan
produk-produk berkualitas tanpa penggunaan bahan-bahan yang berbahaya sehingga aman dikonsumsi.

015. JAHE MERAH INSTAN "SARONGGE"
IBU LUSI (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Jahe merah instan Sarongge olahan Ibu Lusi terbuat dari jahe
merah asli 100%, gula pasir, gula aren, dan air. Kelebihan dan
manfaat dari jahe merah instan Sarongge yaitu terbuat dari bahan-
bahan alami. Dapat menghangatkan tubuh, mengatasi radang
tenggorokan, rematik, sakit pinggang, juga perut kembung.
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016. BUMDES CIPUTRI
DESA CIPUTRI, KEC. PACET
BUMDes Ciputri Naratas memiliki 3 (tiga) lini usaha yaitu Unit
Usaha Simpan Pinjam/Pegadaian, Unit Usaha Perdagangan, dan
Unit Usaha Jasa. Unit usaha simpan pinjam/pegadaian berasal dari
dana yang dialokasikan oleh pihak BUMDES untuk masyarakat
dalam bentuk pegadaian syariah, dengan demikian warga
masyarakat dapat menikmati sistem pinjem syariah dibandingkan
dengan meminjam dari bank dengan sistem bunga konvensional.
Unit Usaha yang kedua adalah usaha jasa seperti penyewaan jasa

catering, perlengkapan acara masyarakat, perlengkapan camping, fotokopi, dan BRILink.   Unit usaha yang
ketiga adalah perdagangan yang menjual alat tulis kantor, pupuk kompos, produk unggulan lokal sekitar.

018. U'WING
KANG MAMAN (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
U’Wing merupakan kerajinan dari bambu yang memiliki beragam
produk. Produk yang memiliki "demand" tinggi diantaranya seperti
gelas multipurpose, geretan, kalung kujang, pin kujang, gantungan
kunci kujang, pin nama, dan lain-lain. Dari produk-produk tersebut,
yang paling diinginkan adalah gelas "multipurpose" dan geretan.

017. KOMUNITAS PENGGERAK WISATA
DESA CIPUTRI, KEC. PACET
Komunitas Penggerak Pariwisata atau yang biasa disebut
Kompepar ini berdiri sejak tahun 2017. Tujuan dari dijalankannya
Kompepar adalah agar Desa Sarongge bisa mandiri berkembang
yang tidak selalu bergantung pada uang pemerintah. Latar
belakang lain mengapa Kompepar dibentuk adalah untuk
mengembangkan dan memperkenalkan edukasi wisata Desa
Sarongge kepada masyarakat luar dengan harapan dapat
mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa. Edukasi yang ditawarkan tersebut adalah dalam
mengenai agro-tourism. Kegiatan yang paling menonjol adalah
kegiatan camping dan edukasi agrowisata dalam penanaman teh,
sayuran dan pembuatan kain sutra.

019. SAUNG SARONGGE
IBU WIWIK (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Wisata Alam Sarongge juga terdiri dari Camping Ground yang
terletak 3,31 km dari Saung Sarongge, Camping Ground tersebut
menjadi tempat untuk belajar ekologi. Wisata alam saung sarongge
menawarkan beberapa paket wisata seperti paket wisata keluarga,
paket wisata perudahaan, karyawisata, trekking, dan live in.
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020. OPAK ASOY
IBU HANI (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Opak Asoy adalah sebuah makanan ringan khas Desa Ciputri yang
didirikan baru dari tahun 2019, merupakan sebuah terobosan baru
yaitu kerupuk/opak yang terbuat dari bahan utama beras asli
Cianjur yang terkenal dengan perpaduan sambal ulek khas Ibu Hani
menghadirkan produk siap konsumsi yang nikmat, unik dan alami.

022. SEREH SEUNGIT
IBU AZIZAH (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Terdapat dua varian produk teh sereh yang dimiliki mitra (Ibu
Azizah) yaitu  minuman sereh yang dibuat di tempat dan teh sereh
“seungit". Kelebihan dari minuman sereh ini yaitu dibuat langsung
dilokasi dengan bahan baku yang segar. Terbuat dari 100%
tumbuhan sereh segar dan menggunakan gula aren/gula batu
sebagai penambah rasa tanpa bahan pengawet.

021. SAMBAL ULEK CEU POPON
IBU EPON (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Sambal Cianjur Ceu Popon adalah sambal ulek tradisional khas
Cianjur yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan terpilih
tanpa pengawet dan praktis serta memiliki keunikan yaitu
menggunakan Sereh sebagai salah satu bahan bakunya dimana
Sereh memiliki khasiat yanhg bermanfaat bagi tubuh. Sambal
Cianjur Ceu Popon memiliki 2 jenis tingkat kepedasan yaitu jenis
Pedas dan Super Pedas. Nilai tambah yang dimiliki produk adalah
sambal khas Cianjur, praktis, harga terjangkau, serta dibuat dengan
bahan-bahan terpilih yang organik.

023. TOKO KELONTONG SUGIMAKMUR
KOPERASI SUGIMAKMUR (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Koperasi Sugih Makmur membawahi beberapa lini usaha, salah
satunya ialah toko kelontong atau KSM-Mart. Koperasi membuka
lini usaha baru yaitu pembuatan produk selai stroberi dengan
merek Fresh Sarongge. Sehingga saat ini, kelompok menjalani 2 lini
usaha yaitu kelontong KSM-Mart dan selai stroberi Fresh Sarongge.

024.SABUN SARONGGE KARTINI
IBU ENTIN (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Sabun Sarongge Kartini merupakan sabun batang organik buatan
tangan menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan. Sabun
ini diproduksi oleh ibu-ibu mandiri di Desa Sarongge. Sabun ini
dibungkus menggunakan pelepah pisang. Jenis-jenis sabun yang
dijual antara lain sabun sereh, sabun kopi, sabun teh hijau, dan
sabun daun binahong.
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025. LULUR SARONGGE
IBU ALIFIA (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Produk yang ditawarkan oleh Ibu Alifia berupa produk di bidang
kecantikan dan prawatan tubuh yaitu lulur yang kemudian
diberikan nama “Lulur Sarongge” asli Desa Ciputri. Terdapat 3
varian produk Lulur Sarongge, antara lain lulur pengantin, lulur
binahong dan lulur kopi.

027. AI CHIPS
IBU AI MASKANAH (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Produk keripik kentang milik Ai Maskanah memiliki "competitive
advantage" yaitu menggunakan kentang asli yaitu kentang
Pangalengan sebagai bahan dasar pembuatan keripik kentang yang
merupakan kentang yang dikhususkan untuk bahan dasar keripik
kentang itu sendiri. Selain itu, keripik kentang yang disediakan
memiliki dua varian rasa yaitu balado dan original.

026. DJAMOE SARONGGE
IBU YUNINGSIH (DESA CIPUTRI, KEC. PACET)
Djamoe Sarongge memiliki tiga produk, yaitu kebugaran,
kewanitaan, dan jamu beras kencur. Produk jamu kebugaran
terbuat dari kulit manggis, daun sirsak, daun cina, sukun, daun
delima, daun kersen, akar alang, daun cecendet, dan daun
bandotan. Produk jamu kewanitaan terbuat dari daun cina, daun
bandotan, daun delima, dan bunga mawar. Produk beras kencur
terbuat dari beras, kencur, gula jawa, jahe, kunyit, dan gula pasir.

028. MAKARONI ITIKURIH
PAK IWAN MUSTOPA (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Produk makanan yang diproduksi oleh mitra kami ialah produk
berupa makanan ringan makaroni berbumbu yang dikemas dengan
berbagai ukuran dan rasa. Produk tersebut sudah dikemas dengan
rapi dan tertutup rapi dengan brand “Makaroni Itikurih” dengan
kemasan menggunakan “zipper” untuk mempermudah
penyimpanan produk setelah pembelian. Produk makaroni dijual
dengan dua acara yakni penjualan langsung dan konasinyasi.

029. SI GAYEUM
IBU SHANTI (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Ibu Shanti mengembangkan usahanya dalam produk brownies dan
rempeyek. Brownies dapat dipesan sesuai dengan keinginan
konsumen seperti keju, coklat, almond dan kacang mete. Rempeyek
juga dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen seperti
kacang, ebi dan teri. Pesanan sendiri melalui whatsapp, telepon,
atau langsung dan produknya sendiri diantarkan oleh suami mitra.
.
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030. AW! BASRENG
KANG WENDY (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Basreng merupakan salah satu camilan khas Sunda yang terbuat
dari bakso ikan/ayam/sapi kemudian diiris tipis-tipis lalu di goreng
hingga menjadi gurih dan renyah. Rasa yang ditawarkan AW! antara
lain gurih asin, bawang, pedas pisan dan belum pedas. Setiap
produk dikemas dalam kemasan ukuran 100gr dan 10gr.

032. IIS TAILOR
IBU IIS (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Ibu iis telah membuka usaha menjahit sejak 10 tahun yang lalu.
Beliau senang menjahit serta memiliki keterampilan yang cukup
mumpuni. Terbukti dari testimonial pelanggan Ibu Iis selama ini
yang mengatakan bahwa hasil jahitan Bu Iis terbilang lebih rapi dari
beberapa pesaingnya. Usaha yang berjalan selama 10 tahun ini
berandil cukup banyak untuk keberlangsungan hidup Bu Iis.

031. MEKARSARI
IBU ELIS (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Dengan bermodal pengetahuan yang didapatkannya dari pabrik
dodol (tempat bekerja dahulu), terpikirlah oleh Bu Elis untuk
membuat olahan makanan yang serupa dengan dodol yakni wajit.
Tidak hanya wajit, makanan ringan seperti sistik, telur gabus,
rempeyek, dan lain-lainnya dinilai mudah untuk dibuat oleh Ibu Elis,
sehingga fokus usaha dari Ibu Elis saat ini adalah wajit dan berbagai
makanan ringan.

033. KERIPIK NU HADENA PAS DI LIDAH
PAK HABIB (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Produk keripik yang dijual oleh Pak Habib adalah sistik dengan
berbagai varian rasa, yakni original, balado, ubi salju, jagung bakar,
dan keju. Terdapat 2 jenis ukuran produk sistik yang dijual oleh Pak
Habib, yakni besar dan kecil. Yang besar dijual dengan harga
10.000,- dan yang kecil dijual dengan harga 4.000,-.

034. KERIPIK PISANG 'ENIN'
IBU NENTY (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET
Keripik pisang “Enin” merupakan keripik pisang modern dan nikmat
menawarkan berbagai varian rasa, diantaranya manis, asin, coklat,
barbeque, balado dan keju. Selain rasanya nikmat, harga yang
ditawarkannya pun sangat bervariasi dari mulai harga Rp 15.000
s/d Rp 50.000 tergantung berat yang diinginkan oleh pembeli.
Kemasan Keripik Pisang “Enin” membuat keripik pisang tahan lama
serta awet karena tertutup rapat dan dapat menjaga kerenyahan
keripik pisang asli Desa Cipendawa ini.
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035. PIZZA DAN KUE
IBU AYI ROSITA (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Pizza buatan Ibu Ayi Rosita sudah dimulai sejak dari dahulu kala.
Pizza menggunakan saus bolognese sebagai base serta
penambahan topping berupa ayam, paprika, bawang bombay dan
keju sebagai bahan pelengkap. Jika pelanggan ini memakai variasa
rasa yang berbeda, pelanggan dapat request menggunakan keju
mozarella sebagai tambahan. Selain menjual pizza, Ibu Ayi Rosita

036. HIJAB BY LETTY
IBU LETI (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Mitra menawarkan produk berupa aneka ragam hijab dengan
kualitas yang bagus dan dengan harga terjangkau. Produk yang
ditawarkan beraneka jenis dan modelnya sesuai dengan apa yang
sedang diinginkan di masyarakat sekitar. Produk ini diberi nama
“Hijab by Letty” yang akan menarget warga-warga sekitar. Salah satu
alasan adalah karena masih sedikitnya pilihan toko yang menjual
hijab di daerah ini dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau.

037. PAI SNACK
IBU HJ. HALIMAH (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Produk dari mitra Ibu Hj. Halimah berupa makanan kering
berbentuk "stick" yang terbuat dari tepung dan aci. Produk ini
disebut “cheese stick” dan produk ini bisa bertahan hingga 1
minggu. Produk ini sangat bisa diunggulkan karena memiliki rasa
yang enak dan cocok di lidah, banyak cheese stick lain yang kurang
cocok di lidah karena memiliki rasa yang hambar namun milik mitra
kami cheese stick nya asin dan enak. Produk cheese stick ini bisa
bertahan dalam waktu lebih dari 1 bulan hingga 2 bulan.

memproduksi camilan manis berupa donat. Donat ini terdiri dari 6 varian rasa yang dapat dipesan dalam
ukuran box dan berisi 1 box terdapat 12 jenis donat yang berbeda. Uniknya, donat Ibu Ayi terbuat dari
kentang agar  lebih tahan lama dari biasanya. Rasanya juga dapat dipilih sesuai keinginan konsumen.

Keunggulan yang ditawarkan adalah pertama dari sisi harga dimana akan dihadirkan hijab dengan harga
yang lebih rendah dari harga pasaran, alasannya adalah harga modal awal yang sama/lebih rendah dari
kompetitor yang sudah ada dan biaya bisnis yang kecil mengingat model bisnis “Hijab by Letty” tidak
membutuhkan biaya "fixed" yang besar seperti menyewa toko di pasar.

038. TYA AMANDA CAKE
IBU TYA (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Ibu Tya menjual aneka kue semenjak tahun 2017. Kue-kue yang dijual
antara lain brownies coklat yang berukuran 26,5 cm x 10 cm dengan
ditaburi choco chip diatasnya. Kue brownies tidak dilapisi  dan dihias
dengan butter-cream. Selain itu Ibu Tya juga menjual kue ulang tahun
terbuat dari adonan bolu biasa dengan berbagai jenis ukuran loyang
kue  mulai dari kecil (18 cm), sedang (20 cm) dan besar (22 cm).
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039. SISTIK ER-ER (RASA RAHAYU)
IBU NIA (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Produk yang ditawarkan oleh mitra berupa cemilan ringan sistik dengan
merk ‘Er- Er’. Produk ini ditawarkan dalam 7 varian rasa yakni: Bawang,
Keju, Original, Cokelat, Pedas, Pisang, dan Ubi. Produk ini memiliki tekstur
yang lebih tebal dari sistik pada umumnya dan inilah yang menjadikan
sistik Er- Er berbeda dengan sistik lainnya. Harga yang ditawarkan pun
bervariasi untuk konsumen langsung (B2C) dijual dimulai dari Rp 500

040. ICE CREAM ELFARIS
IBU YULIATIN (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Produk yang ditawarkan oleh mitra Ibu Yuliatin adalah produk es krim
yang cocok dimakan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Produk ini
sendiri memiliki merk dagang Elfaris. "Competitive advantage" yang
dimiliki Elfaris dibandingkan produk es krim serupa yaitu bahan baku gula
yang digunakan, yaitu gula tebu alami tanpa menggunakan biang gula
atau lebih dikenal dengan nama aspartame, serta harga yang sangat
terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Walau menggunakan

041. CIRASA
IBU DEWI, PEKKA (DESA SUKATANI, KEC. PACET)
Cirasa merupakan   produk yang memiliki keunikan dan "differentiation"
dari produk lainnya. Cirasa sangat nikmat jika dimakan sebagai cemilan
saat mengobrol ataupun berbincang dengan tamu, teman, maupun warga
desa. Saat ini Cirasa memiliki tiga rasa yaitu original, keju, dan balado,
rasa ini cocok untuk dimakan oleh orang dewasa maupun anak-anak.

sedangkan harga jual untuk toko retail (B2B) dimulai dari harga Rp 350,- Namun pada saat ini mitra lebih
condong untuk penjualan produk kepada 3 jenis rasa, yakni: Original, Bawang dan Keju.

100% gula tebu alami, harga yang ditawarkan pun masih termasuk murah dan sangat terjangkau. Mitra
memiliki prinsip dan komitmen akan bisnisnya untuk menjual produk yang enak dan sehat saat
dikonsumsi. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp800 hingga Rp1.500 (B2B) dan Rp1.500 hingga Rp2.500.

042. UBI KREMES BU ATIM
IBU ATIM (DESA SUKATANI, KEC. PACET)
Ibu Atim terkenal dengan kemampuan memasak yang sangat baik
khususnya kremes ubi. Sebagai salah satu warisan keluarga, hal ini
menjadi kelebihan tersendiri bagi kelangsungan usaha Ibu Atim karena
produk yang dihasilkan pun dapat diunggulkan dan rasanya yang tidak
diragukan lagi. Setelah melakukan usaha menjual makanan ringan
tersebut, ternyata permintaan pasar pun mendukung dan sekarang
dalam tahap pengembangan usaha.
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043. KUE IBU ANONG
IBU ANONG (DESA SUKATANI, KEC. PACET)
Desa Sukatani, Pacet adalah tempat Ibu Anong dan keluarga
bertempat tinggal sekaligus menjual aneka kue basah yang dia racik
sendiri. Pada saat pertama kali Ibu Anong merintis usaha olahan kue
basah, beliau sadar bahwa dalam membuat dan menjalankan usaha
olahan kue basah tidak dapat mengandalkan hanya satu atau dua
jenis kue yang dijual, melainkan harus terdiri dari banyak jenis yang

044. BUMDES SUKATANI
DESA SUKATANI, KEC. PACET
BUMDES Sukatani menawarkan jasa pelayanan packaging untuk para
mitra yang ada di Desa Sukatani. Packaging yang ditawarkan oleh
BUMDES bertujuan untuk membantu para warga Desa Sukatani yang
memiliki produk untuk dijual dapat mengembangkan produknya
menjadi produk yang layak dan menarik untuk dijual, hingga pada

045. KERIPIK PEDO
IBU DAIS (DESA SUKATANI, KEC. PACET)
Keripik Pedo olahan Ibu Dais merupakan makanan ringan kerupuk
dimana masyarakat Indonesia sangat menyukai berbagai macam jenis
kerupuk dan tingkat kadaluarsa yang relatif lama sehingga akan
memudahkan dalam pengemasan, penjualan dan juga produksi.
Keripik pedo memiliki varian rasa yang ramah di lidah, varian rasa
dengan bumbu sapi panggang, jagung bakar dan balado bertekstur
garing dan renyah.

dijual. Oleh karena itu, beliau membuat olahan kue basah dengan jenis yang beragam agar terlihat lebih
menarik dan memungkinkan lebih banyak peminatnya. Jenis olahan kue basah yang diproduksi antara
lain pastel, selimut pisang, onde, bugis, putu ayu, lumpia, bolu kukus, dan lainnya.

akhirnya dapat berkembang ke tahap selanjutnya, yakni dapat di distribusikan ke toko atau supermarket
diluar Desa Sukatani.  Layanan jasa packaging yangkami tawarkan ini terdiri dari 2 (dua) macam, yakni
packaging yang hanya terdiri dari packaging plastik biasa untuk didistribusikan ke warung-warung yang ada
di desa, dan packaging yang dikhususkan untuk dikonsinyasikan atau didistribusikan ke toko-toko kecil,
sedang, maupun besar.

046. MOCHI GA YA (3R)
IBU WIWI (DESA GADOG, KEC. PACET)
Mochi Ga Ya (3R) merupakan camilan yang berukuran kecil menyajikan
berbagai varian rasa seperti, kacang, coklat, keju, dan kombinasi. Isian
mochi tersebut dibalut dengan kulit pandan kenyal yang manis. Variasi
mochi dilakukan dengan tujuan pemenuhan permintaan konsumen
akan rasa yang bermacam-macam. Ibu Wiwi selaku pemilik Mochi 3R
juga dapat membuat berbagai varian rasa lain sesuai dengan
permintaan pelanggan.
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047. ABON SANGKURIANG
PAK TATANG (DESA GADOG, KEC. PACET)
Produk abon lele yang ditawarkan tidak hanya enak, namun juga
memiliki kandungan gizi, seperti Omega 3, Omega 6, Vitamin B12,
serta protein yang tinggi. Bahan baku yang digunakan adalah lele
sangkuriang kaya akan nutrisi. Abon lele menggunakan pengawet
alami sehingga sehat dan aman dikonsumsi.

049. BUMDES UNGGUL MANDIRI GADOG
DESA GADOG, KEC. PACET)
Produk atau layanan yang ditawarkan oleh BUM-Desa Unggul
Mandiri Desa Gadog adalah jasa sablon baju menggunakan alat
DTG (Direct To Garment). Untuk spesifikasi produknya sendiri, 
mesin sablon yang digunakan adalah mesin sablon DTG Epson
L1390, selain itu juga menggunakan heat press, tinta warna, tinta
putih, cairan pre-treatment, lem khusus mesin sablon, dan
menggunakan kaos cotton combed 24 S (warna hitam dan putih).
Untuk proses pembuatan 1 baju hanya dibutuhkan 10 menit saja,
sehingga kami bisa memproduksi sablon baju dengan cepat.

048. ANH HIJAB
IBU SUMINAR (DESA GADOG, KEC. PACET)
Produk yang ditawarkan oleh mitra usaha Ibu Suminar asal Desa
Gadog Kecamatan Pacet saat ini berupa kerudung dengan berbagai
tipe, termasuk kerudung syar’i, kerudung segi empat, dan kerudung
pashmina. Kerudung syar’i merupakan kerudung yang ukurannya
lebih lebar dan lebih menutupi. Dari ketiga jenis kerudung yang
ditawarkan oleh Ibu Suminar, kerudung pashmina merupakan yang
paling populer dikalangan masyarakat sehingga memiliki potensi
pemasaran lebih unggul dibandingkan jenis kerudung yang lainnya.

050. MOMMY SNACK
IBU DEDEH (DESA GADOG, KEC. PACET)
Produk yang ditawarkan oleh mitra Ibu Dedeh sangat bervariasi,
dari makaroni, basreng, pangsit rol, pangsit rasa, seblak, mie tak,
mie lidi sampai mie bihun. Mommy Snack kudapan yang cocok
dimakan untuk menghilangkan rasa lapar konsumen sementara
waktu, dapat memberi sedikit pasokan tenaga ke tubuh dikala
padat aktivitas. Rasanya pun sangat nikmat dan pas dilidah anak-
anak.
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051. SENADA
IBU NANI (DESA GADOG, KEC. PACET)
Ibu Nani asal Desa Gadog Kecamatan Pacet sudah memulai
bisnisnya sejak tahun 2008 dan salah satu mitra yang menawarkan
usaha kue kering. Ibu Nani membuat 8 jenis kue kering yaitu : Lidah
Kucing original, Lidah Kucing Green Tea, Nastar, Sagu Keju,
Kastengel, Cokelat Chips, Putri Salju, dan Lidah Kucing Red Velvet.

053. GEMBLONG PAK IIM
PAK IIM (DESA SUKANAGALIH, KEC. PACET)
Gemblong Pak Iim berbahan dasar kelapa yang diolah bersamaan
dengan tepung beras ketan. Yang menjadi keunggulan dari
gemblong Pak Iim adalah dari segi tampilannya. Hal ini dikarenakan
gemblong Pak Iim lebih lembut dibandingkan dengan gemblong
lainnya. Selain itu gemblong Pak Iim juga memiliki ketahanan yang
lebih baik dibandingkan dengan gemblong lain.

052. KRIUK KRIUK
IBU LILIS (DESA SUKANAGALIH, KEC. PACET)
Produk rengginang, kerupuk dan rempeyek dibuat langsung oleh
Ibu Lilis, dengan bahan bahan sederhana yang dapat dibeli di
sekitar dengan mudah. Bahan yang dipakai seperti kacang tanah,
tepung goreng, beras, dan ketan hitam. Produk yang dibuat Ibu Lilis
terkenal dikalangan para pembelinya. Selain karena rasanya yang
lezat, produk yang dijual Ibu Lilis terkenal karena menjadi first
mover sehingga produk Ibu Lilis lebih dikenal lama dibanding
pesaingnya.

054. NANDA SALON
IBU ANANDA (DESA SUKANAGALIH, KEC. PACET)
Awal mula berdirinya Nanda Salon adalah berkat dari orangtua Ibu
Ananda yaitu Ibu Rosmiati. Namun saat ini bisnis Nanda salon yang
dijalankan oleh hanya terfokus di tata rias saja, awal nya Ibu
Rosmiati menjalankan bisnis ini tahun 1999 namun seiring berjalan
nya waktu dan usia maka bisnis tata rias ini diserahkan kepada
anak nya yaitu Ibu Ananda pada tahun 2009 untuk dilanjutkan..

055. KUE IBU NYI ROSMIATI
IBU NYI ROSMIATI (DESA SUKANAGALIH, KEC. PACET)
Ibu Rosmiati menawarkan bermacam jenis kue kering mulai dari
nastar, rengginang, renggining, putu mayang, sistik, dan lainnya.
Namun, utamanya beliau lebih banyak menjual nastar yang
dikemas dalam toplesan plastik. Sistem penjualan kue kering yang
diterapkan oleh Ibu Rosmiati adalah sistem "made-to-order",
dimana beliau hanya melayani penjualan apabila ada pesanan..
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056. EKARASA
PAK RUDY (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Produk yang dimiliki oleh Pak Rudy bergerak di bidang FnB, sebagai
berikut Pangsit Goreng ; Pangsit goreng berisikan mie kuning,
pangsit potong goreng dan sistik yang dibuat secara homemade
dan handmade. Kulit pangsit itu sendiri dibuat dengan resep
khusus dan diproduksi sendiri oleh mitra dan karyawannya.

058. DOA IBU
IBU NURYATI (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Rempeyek merupakan gorengan tepung beras yang dicampur
dengan air hingga membentuk adonan kental, diberi bumbu
(terutama garam dan bawang putih), dan diberi bahan pengisi yang
khas,biasanya biji kacang tanah atau kedelai.

057. RASAIN
IBU KARTIKA ALIYAH (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Varian Produk dari Ibu Kartika Aliyah ada 6, terdiri dari Makaroni,
Sistik Jeruk Nipis, Snack daun poh-pohan, Es Cau, Kripik Lumpia,
dan Bihun Aci.

060. TIKTUK
IBU IIS (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Varian produk dari Bu Iis adalah Keripik Tik-Tuk; Bentuknya seperti
fusili kering kecil, Komposisi: kencur, telur, mentega, tepung terigu,
garam dan bawang merah, biasa dijual dalam kemasan plastik kecil.
Selain keripik tiktuk, Bu Iis juga memproduksi Kue Bihun dan
Bangkit Susu.

059. SINGKINGKONG
IBU YUYU (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Produk kering singkong Bu Yuyu, yang dinamakan

SINGkingKONG dijual dengan harga yang sangat terjangkau, selain itu SINGkingKONG banyak dibeli
oleh anak-anak karena dijual secara reguler di warung-warung dan sekolahan. Dengan harga yang
terjangkau dan jumlah pembeli yang banyak, pastinya akan meningkatkan pemasukan dan kondisi
perekonomian keluarga Bu Yuyu.

061. BILQIS CAMILAN MANTAP
IBU IIS (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Varian Produk yang dihasilkan oleh Bu Ai Mimah adalah Pisang
Karamel. Pisang Karamel merupakan pisang yang ditaburi oleh gula
dan dilapisi oleh kulit lumpia yang kemudian digoreng, setelah
digoreng diolesi oleh karamel. Pisang Coklat ; Pisang coklat diisi
dengan coklat bubuk dan juga meses yang kemudian dilipat dan
kemudian di goreng.
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062. KUE ALI IBU MIMIN
IBU MIMIN (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Varian produk yang dihasilkan oleh bu Mimin adalah Kue ali ; Kue
Ali adalah kue yang berbentuk seperti donat, namun dalam ukuran
kecil/mini. Produk ini dibuat dari tepung terigu, gula jawa, dan
pandan. Ibu Mimin memproduksi sendiri produk ini dirumah
(homemade). Kue Cucur ; Kue Cucur adalah kue berbentuk bulat,
yang memiliki tekstur lembut dibagian tengah, dan tekstur renyah
dibagian luarnya. Ibu Mimin memproduksi sendiri produk ini
dirumah.

064. ACITAMIDA
IBU MAYA (DESA SINDANGLAYA, KEC. CIPANAS)
Acitamida merupakan makanan ringan berupa keripik aci pertama
di Cipanas. Aci yang disajikan secara tipis-tipis dan diberikan
tambahan bumbu racikan sendiri membuat keripik aci menjadi
salah satu makanan ringan yang enak. Nama Acitamida sendiri
merupakan singkatan dari Aci dan nama anak-anak Ibu Maya serta
kerabat dekatnya, Dita, Amia (Reni), dan Dinda, sehingga
terbentuklah ACITAMIDA.

065. TETEH PARIA
IBU DEDEH (DESA SINDANGLAYA, KEC. CIPANAS)
Teteh Paria merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang
makanan yang menyediakan produk keripik pare untuk
menyuguhkan sebuah inovasi dari sayuran pare yang memiliki
banyak nutrisi dan manfaat untuk tubuh manusia. Produk keripik
pare Teteh Paria memiliki 3 jenis varian rasa, antara lain original,
balado, dan keju.

063. WAJIT 105
IBU TATI (DESA SINDANGLAYA, KEC. CIPANAS)
Produk andalan dari mitra Bu Tati adalah Aneka Wajit seperti, Wajit
Ketan Putih, Wajit Kacang Hijau, Wajit Ketan Hitam, dan Wajit Sirsak.
Ketan putih dibersihkan terlebih dahulu dengan cara direbus
hingga air meresap dan ketan mengental, setelah itu kelapa parut,
gula, garam, agar dan pewarna dimasukan.

066. KATANA
PAK DADANG (DESA SINDANGLAYA, KEC. CIPANAS)
Latar belakang dirintisnya usaha peternakan lele ini adalah untuk
membantu Karang Taruna dari Sindanglaya. Melalui usaha yang
dikelola oleh Pak Dadang ini, usaha budidaya lele mampu
membantu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat
sekitar dan mampu memberikan pemasukan tambahan bagi kas
organisasi Karang Taruna.
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067. KUE ALI PAK PENDI
PAK PENDI (DESA SINDANGLAYA, KEC. CIPANAS)
Produk mitra merupakan sebuah makanan ringan yang bernama
kue ali. Kue ali merupakan sebuah makanan tradisional yang
berasal dari jawa barat. Kue ali sendiri merupakan makanan ringan
dengan bahan dasar tepung ketan dan gula aren. Produk dari mitra
sendiri memiliki pembeda dimana kue ali yang yang diproduksi
mitra memiliki ciri khas garing.

069. BAMBANG FAMILY DAIRY
MAS ARIS (DESA SINDANGJAYA, KEC. CIPANAS)
Mempunyai varian produk yang terbuat dari olahan susu, seperti :
Yoghurt Susu sapi murni yang difermentasikan menggunakan
bakteri yang baik. Harga sebesar Rp8.000,00 untuk rasa plain dan
Rp9.000,00 untuk rasa lainnya. Susu Pasteurisasi Susu sapi murni
yang di pasteurisasikan menggunakan suhu tertentu (dibawah titik
didih). Harga sebesar Rp5.000,00 untuk rasa original dan
Rp6.000,00 untuk rasa lainnya. Kefir ; Pengolahan susu sapi dengan
bakteri kefir (lebih banyak dari yoghurt). Harga sebesar
Rp12.000,00. Keju Mozarella ; Susu sapi dibuat dengan campuran
nitrit acid, garam, dan rennet yang melalui proses pemanasan
dengan suhu 40 derajat. Harga sebesar Rp37.000,00 (250 gram)
dan Rp140.000,00 (1 kilogram).

068. ANEKA CAMILAN IBU IIS
IBU IIS (DESA SINDANGLAYA, KEC. CIPANAS)
Rengginang gurih merupakan produk paling unggul karena varian
rasa produk sudah familiar sehingga banyak konsumen yang
membeli produk ini jika dibandingkan dengan lainnya. Rengginang
Gula Merah ada diurutan kelima karena varian rasa ini sangat unik,
dimana biasanya rengginang memiliki cita rasa gurih namun
rengginang ini memiliki cita rasa manis sehingga biasanya lebih
disukai oleh anak-anak..

070. WAROENG SI KEMBAR
IBU WULANDARI (DESA SINDANGJAYA, KEC. CIPANAS)
Warung ini menyediakan varian makanan olahan ayam, sate  dan
bakso. dimana jenis variasinya beragam dan tentunya enak serta
tidak menguras kantong. Makanan dijual dari harga Rp 12.000 - Rp
35.000. disajikan secara dadakan dan dengan porsi yang sesuai.
Makanan yang disajikan antara lain ayam nangis, ayam kertiing,
ayam berjemur, bakso kembar salju dan sebagainya. Penamaan
unk tersebut dibuat  agar bisa menarik pelanggan.
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071. DAPUR IBU LELA
IBU LELA (DESA SINDANGJAYA, KEC. CIPANAS)
Varian produk olahan yang dibuat oleh bu Lela adalah abon ayam
dan tempe kering. Produk yang memiliki potensi tertinggi yaitu
abon ayam, hal ini dikarenakan permintaan pasar akan produk
tersebut yang tinggi serta makanan ini tergolong kering sehingga
jauh lebih tahan lama dan lebih mudah untuk memasarkannya
secara lebih luas.

073. MAKARONI
PAK DADANG (DESA SINDANGJAYA, KEC. CIPANAS)
Salah satu produk dari mitra pak Dadang yaitu Mie Sedep dan Mie
Sedep Kering Bumbu Balado. Produk tersebut dijual dengan
kemasan Kertas Packaging Berat bersih 15 gr/bungkus dengan har
harga yang relatif murah. Selain mie sedep, produk Pak Dadang
adalah Makaroni ; Makaroni Kering Bubuk Cabai Bumbu original
Kertas packaging Berat bersih 25 gr/bungkus.

072. KUEH IBU NANI
IBU NANI (DESA SINDANGJAYA, KEC. CIPANAS)
Ibu Nani memiliki bisnis kue kering sejak kurang lebih 30 tahun
lamanya, dapat dilihat banyaknya pengalaman membuat kue yang
didapatkan dari beragam pesanan produk atau jenis kue kering
yang berbeda-beda pada setiap konsumen, yaitu kue nastar ; Kue
bulat kecil yang renyah berisikan selai nanas, dengan sentuhan keju
gurih diatasnya. Kue boolat ; Kue bulat kecil yang di lumuri coklat
leleh dengan hiasan butiran mutiara diatasnya.

074. NYAI RONGGE
PAK AMUD (DESA SINDANGJAYA, KEC. CIPANAS)
Produk-produk yang dijual saat ini oleh mitra usaha terdiri dari
Renggining Mentah dan Renggining Goreng. Namun, berdasarkan
hasil analisa terhadap minat pasar dan wawancara kelompok
dengan mitra, kelompok memutuskan Renggining Goreng untuk
dikembangkan dan paling potensial untuk dipasarkan dalam
lingkup yang luas.

075. KUE BASAH
IBU SITI (DESA CIMACAN, KEC. CIPANAS)
Menyediakan snack box untuk konsumsi rapat di organisasi desa
dengan harga per kotaknya Rp 5.000 - Rp10.000 Kotak kardus
makanan: kue basah, gorengan, Aqua Variasi: Lontong, Risoles,
Donat Coklat Keju, Donat Coklat, Bugis, Lemper, Kroket, Bakwan,
Pisang Coklat, Pudding, Molen, Bolu Sakura, dan Tahu Isi.
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076. SNACK AKAR KELAPA
IBU LINA (DESA CIMACAN, KEC. CIPANAS)
Snack akar kelapa adalah cemilan yang terbuat dari tepung ketan.
Untuk saat ini snack akar kelapa masih jarang ditemui selain pada
hari raya Idul Fitri maupun acara penting. Snack ini juga memiliki
bentuk yang cukup unik. Ibu Lina memiliki   2 varian snack akar
kelapa yaitu asin dan juga manis.

078. JAJANAN KERIPIK YULSI UWIW
IBU YULIANTI (DESA CIMACAN, KEC. CIPANAS)
Produk yang dihasilkan oleh Bu Yulianti adalah Keripik Aceh ;
Keripik tradisional yang terbuat dari bahan-bahan seperti tepung
terigu, margarin, tepung tapioka, santan, bahan penyedap, cabai,
dan garam. Selain keripik aceh Bu Yulianti juga memproduksi
Kembang Goyang ; Keripik olahan tradisional yang dibuat dari
tepung terigu, margarin, tepung tapioka, santan, bahan penyedap,
cabai, dan garam dengan menggunakan cetakan khusus.

077. KREMES UBI
PAK UJANG DEDI (DESA CIMACAN, KEC. CIPANAS)
Jenis kremes ubi yang dibuat hanya 1 (satu) jenis, yaitu kremes ubi
gula merah dengan bahan dasarnya ubi jalar dan gula merah saja.
Nilai yang dipertahankan dari produk ini adalah originalitas dan
kualitas yang baik, sehingga bahan-bahan yang digunakan
semuanya asli dari ubi dan tidak dicampur dengan singkong atau
kentang, dsb.

079. KANDANG ICE CREAM
KANG RUSDIANA  (DESA CIMACAN, KEC. CIPANAS)
Kandang Ice Cream rasa memiliki varian rasa oreo brownswiss dan
choco jersey yang merupakan salah satu inovasi dari produk Susu
Ti Kandang yang diciptakan dengan tujuan menarik minat target
market produk dan sebagai diversifikasi produk. 

080. MIRAOS
IBU UUN (DESA CIMACAN, KEC. CIPANAS)
Produksi kembang goyang dapat dikatakan tidak sulit dan tidak
membutuhkan tenaga yang besar, hanya memerlukan kesabaran
dan kegigihan karena proses penggorengan yang cukup lama. Oleh
karena itu, ibu Uun berusaha mengembangkan usaha ini karena
keinginan beliau untuk bekerja dari rumah saat usianya sudah tidak
lagi muda. Harapannya jika usaha kembang goyang ini dapat
mencukupi kebutuhan, ibu Uun tidak perlu membuka warung dan
berjualan lagi di pasar.
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081. BANANA BOBS
KANG TENDI (DESA CIMACAN, KEC. CIPANAS)
Keripik pisang yang dibuat oleh Kang Tendi mempunyai keunikan
yaitu dari segi ketipisan dan tekstur pisang sehingga dapat menjadi
salah satu nilai tambah produk yang ditawarkan oleh mitra
dibanding produk usaha kompetitor. Selain itu, kami juga melihat
adanya potensi dalam makanan ringan di sekitar Cipanas dengan
adanya banyak potensi wisata di sekitar daerah tersebut.

083. RENGGINANG IBU NURILLAH
IBU NURILLAH (DESA PALASARI, KEC. CIPANAS)
Memiliki potensi yang lebih baik dibanding produk lainnya karena
rengginang lebih mudah. Dari proses pembuatannya, rengginang
tidak harus menggunakan panas matahari dalam proses
pengeringan namun dapat diganti dengan menggunakan oven. Dari
hasil pengeringan menggunakan oven, rengginang tidak memiliki
bekas panggangan yang terlalu terlihat seperti pada renggining
yang di oven.

082. W&A LAUNDRY
IBU DHEA (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Salah satu mitra di Cipanas yang bergerak di bidang jasa, yaitu
dengan membuka Laundry. Kelebihan dari laundry ini adalah waktu
pengerjaan yang relatif singkat dan dijamin bersih. Bisnis ini bisa
dikatakan baru ada di sekitar tempat tinggal Bu Dhea yang ramai
penduduk dan pastinya sangat berpotensi untuk dikembangkan.

084. IMAS COOKIES
IBU IMAS (DESA PALASARI, KEC. CIPANAS)
Ibu Imas menjual kue kering yang berbahan dasar seperti nastar
namun diberi taburan gula halus. Teksturnya renyah dan mudah
lumat ketika dimakan. Selain itu Ibu Imas juga menjual sistik. Sisitik
adalah kue kering yang berbentuk seperti stik atau mie lebar,
digoreng dan bertekstur renyah. Sistik yang dijual adalah Sistik rasa
keju, yang dibuat dengan keju asli, bukan hanya perasa.

085. KERIPIK SI ENGKONG MAMAN
IBU SADIYAH (DESA CIPENDAWA, KEC. PACET)
Keripik si Engkong berdiri pada awal tahun 2019. Melihat potensi
pasar keripik singkong cukup besar dikarenakan di daerah sekitar
belum ada toko yang menjual keripik singkong yang memiliki varian
bermacam-macam rasa, antara lain original, keju, balado dan
jagung bakar. Harga yang ditawarkan kepada pembeli Rp 10.000,-
dengan berat 100gr.
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086. TUMIS
PAK TATANG MULYANA (DESA CIBADAK, KEC. SUKARESMI)
Produk yang ditawarkan oleh Bapak Tatang adalah olahan tutut
(keong sawah). Tutut yang dijual berupa snack dalam kemasan
plastik yang disegel dengan berat 350 gram/pc dan 600 gram/pc,
sudah termasuk cangkangnya. Tutut tersebut dijual dengan harga
Rp 10,000 per kemasan 350gr dan Rp 15,000 per kemasan 600gr.
Varian rasa dari snack tutut yang dijual oleh Bapak Tatang ada 3
(tiga) yaitu original (asin), pedas dan balado.

088. ANEKA KUE TEH AISAH
TEH AISAH (DESA CIBADAK, KEC. SUKARESMI)
Teh Aisah sendiri menjual kue basah ke warung-warung sekitar dan
hasil titip jual selalu memuaskan. Terkadang terdapat sisa, akan
tetapi sisa kue tersebut tidak terlalu banyak. Produk yang
ditawarkan oleh Teh Aisah antara lain segala jenis kue basah,
seperti donat kentang, kue uli, kue bugis, kue selimut, bolu karamel.

089. DODOL IBU IHAT
IBU IHAT (DESA CIBADAK, KEC. SUKARESMI)
Dodol Ibu Ihat merupakan dodol asal Cianjur dengan resep yang
telah turun menurun sejak dahulu kala. Dodol yang langsung
dibuat oleh Ibu Ihat sendiri ini memiliki bahan dasar gula aren yang
alami dan dimasak sedemikian rupa hingga memiliki tekstur yang
lembut dan kenyal. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat
ketan terdiri dari tepung ketan, tepung beras, gula aren, santan dan
pandan wangi. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan alami,
tidak memakan pemanis buatan dan sama sekali tanpa pengawet.

090. KERUPUK RO PAK AANG
PAK AANG (DESA CIBADAK, KEC. SUKARESMI)
Kerupuk R.O pada umumnya dikenal dengan nama “kerupuk
melarat” namun dipopulerkan oleh Raden Ocit sehingga kerupuk ini
lebih dikenal sebagai Kerupuk R.O (Raden Ocit). Pada awalnya mitra
hanya mengembangkan satu varian rasa yaitu original. Namun
kelompok berinovasi untuk mengembangkan produk tersebut
dengan tiga varian rasa tambahan, antara lain ayam bawang,
balacan, dan pedas gurih.

087. PEYEUM KETAN HITAM
IBU ENNA LISTIA (DESA CIBADAK, KEC. SUKARESMI)
Ibu Enna adalah salah satu pengusaha produk kue bugis dan
peuyeum ketan hitam di sekitar Desa Cibadak. Peuyeum adalah
salah satu jenis kue basah tradisional khas Jawa Barat yang terbuat
dari ketan hitam.
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091. DONAT DO RE MI
IBU TATI (DESA CIBADAK, KEC. SUKARESMI)
Setiap produk yang dihasilkan oleh Ibu Tati seperti donat, risol
seblak, gorengan, mochi, dan makanan-makanan ringan lainnya
yang pernah diproduksi memiliki harga yang relatif murah di
kalangan masyarakat desa Cibadak yang merupakan segmentasi
dan target market produk Ibu Tati. Produk-produk yang ditawarkan
dan diproduksi oleh Ibu Tati semuanya masih bersifat tradisional
dan belum diberi campur tangan mesin atau alat bantu yang
modern. Sehingga masih memberikan nilai original dan
memberikan cita rasa alami dan relatif lebih enak serta
memberikan kesan "dibuat langsung dari hati dan dibuat dengan
kasih sayang".

092. AA SI KACANG UMPET
IBU JANUAR (DESA CIWALEN, KEC. SUKARESMI)
Camilan khas Cianjur yang dapat memberikan pengalaman baru
bagi para konsumen dalam menikmati kacang yang dibalutkan kulit
pangsit dalam satu gigitan dengan bentuk dan rasa yang unik.
Varian rasa yang ditawarkan untuk melengkapi rasa AA Si Kacang
Umpet, antara lain rasa jagung, keju, BBQ Balado dan pastinya rasa
yang sedari dulu tidak pernah berubah rasa original. Harga yang
ditawarkan bekisar 1.000 rupiah hingga 10.000 rupiah.

093. PANGSIT BU ROS
IBU ROSPIAH (DESA CIWALEN, KEC. SUKARESMI)
Produk yang ditawarkan oleh mitra usaha Ibu Rosipah adalah
makanan ringan yaitu pangsit goreng yang baru berdiri tahun 2019.
Merek pangsit goreng mitra adalah “Pangsit Bu Ros”. Pangsit
goreng ini saat ini terdapat 2 varian rasa yaitu rasa original dan
juga rasa pedas. kedepannya, mitra akan mengembangkan rasa-
rasa lain seperti kencur, daun jeruk, dan lainnya.

094. SUGU PAK ROY
PAK ROYANI (DESA CIWALEN, KEC. SUKARESMI)
Sugu merupakan alat yang digunakan untuk memotong buah,
umbi-umbian, serta bahan makanan lainnya, dengan praktis
biasanya digunakan dalam pembuatan keripik singkong, pisang,
talas dan masih banyak yang lainnya. Nilai tambah dari produk Pak
Roy yaitu keawetan produk dan efektivitas produk dalam
menjalankan fungsinya lebih tinggi dibandingkan dengan produk
serupa yang beredar di pasar.
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095, KERIPIK PAPIAN
BAPAK DEFI (DESA CIWALEN, KEC. SUKARESMI)
Produk yang dikembangkan oleh Bapak Defi adalah produk keripik
khususnya keripik singkong. Produk keripik singkong yang
diproduksi juga mempunyai 3 varian rasa diantaranya yaitu rasa
balado, keju, dan rasa original.

097. RISOLASIDO
BAPAK DIMAS (DESA KAWUNGLUWUK, KEC. SUKARESMI)
Satu-satunya risol isi telur yang dijual oleh Bapak Dimas di Desa
Kawungluwuk, yang ditambah dengan wortel dan kentang dengan
harga yang terjangkau di semua kalangan. Selain risol, mitra
menjual cireng rujak dengan racikan sambal khas buatan mitra
yang sudah terkenal enak di Desa Kawungluwuk.

098. PKBM MERPATI BANGSA
PAK IWAN (DESA GADOG, KEC. PACET)
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Merpati Bangsa
merupakan organisasi non-profit yang didirikan oleh sekumpulan
warga berjiwa sosial tinggi di Jalan Gadog 3 Kecamatan Pacet,
Cianjur untuk pengembangan masyarakat sekitar dan
meningkatkan kesejahteraan mereka. Organisasi ini
menyelenggarakan keaksaraan fungsional, pendidikan anak usia
dini, paket kesetaraan A, B, & C, kursus dan keterampilan, magang,
bimbingan belajar, kelompok belajar usaha, taman bacaan
masyarakat dan pendidikan kepemudaan.

099. JAJANAN IBU IIN
IBU IIN (DESA CIPANAS, KEC. CIPANAS)
Produk yang dihasilkan oleh bu Iin ada 2 yaitu Mi-tiauw dan Kerak
Telor. Produk kwetiaw goreng dibuat dengan bahan dasar kwetiaw
yang sudah direbus lalu didinginkan, kwetiaw tersebut digoreng
dengan minyak dan bumbu kaldu, keju, pedas, serta bumbu
tambahan lainnya. Kerak Telor ; Produk kerak telur gulung khas
desa, produk kerak telur ini berbeda dari kerak telur khas Jakarta.

096. BAROKAH BY ENCEU
IBU ENCEU (DESA KAWUNGLUWUK, KEC. SUKARESMI)
Barokah By Ibu Enceu menjual berbagai aneka kue kering, antara lain
keripik bawang yang dibuat dari bawang putih dan bawang merah
menggunakan bawang pilihan, disajikan dengan bentuk yang unik
dan rasa gurih nikmat yang khas. Selain menjual keripik bawang,
Barokah By Ibu Enceu menjual kue nastar dan putri salju.
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100. ANEKA MAKANAN IBU JUJU
BAPAK SOBANDI (DESA CIKANYERE, KEC. SUKARESMI)
Mochi yang dijual Bapak Soebandi memiliki beberapa keunggulan
dibanding produk pesaing seperti isi yang lebih banyak, bentuk
yang lebih konsisten dan besar. Produk mochi yang dijual juga tidak
menggunakan bahan pengawet sehingga mochi yang dijual fresh.

102. REMPEYEK DAN MIE GEMBRENG
IBU IIS (DESA CIKANYERE, KEC. SUKARESMI)
Ibu Iis memberikan 3 macam varian rasa yaitu kacang suuk (kacang
tanah), kacang kedelai, dan ikan teri). Mie gimring juga sama
memiliki banyak varian rasa dibandingkan dengan mie kremes
lainnya. Ibu Iis memberikan rasa original (asin), dan juga rasa pedas
dengan memiliki level 1 hingga 3. Ibu Iis juga mempermudah
pembelinya yang ingin meminta rasa sesuai keinginan, pembeli bisa
datang atau memesan menggunakan telepon untuk memberi tahu
rasa yang ada.

104. TANAMAN HIAS POT GANTUNG
IBU AI (DESA CIKANYERE, KEC. SUKARESMI)
Tanaman hias ini terdiri dari tanaman bunga dan rerumputan. Dari
sekian banyak tanaman, terdapat salah satu tanaman yang sangat
familiar dan mempunyai khasiat yang bagus terhadap tubuh, yaitu
daun mint. Daun mint seringkali dijadikan obat untuk meredakan
gangguan pencernaan, meredakan gatal-gatal akibat gigitan
serangga, meredakan flu serta pilek, dan sebagainya.

101. TAUCO CAP MACAN & MOCHI KACANG CAP BONBAR
BAPAK ULI (DESA CIKANYERE, KEC. SUKARESMI)
Tauco Cap Macan buatan Pak Uli asal Desa Cikanyere yang dijual
memiliki daya tahan dan kualitas produk yang lebih baik dimana
terlihat dari perbedaan warna yang serta rasa yang dimiliki oleh
tauco yang dijual oleh kompetitor lainnya. Pak Uli juga menjual Mochi
Kacang Cap Bonbar dibentuk menjadi bulatan kecil berwarna hijau
berisi kacang tanah.

103. TANAMAN HIAS POT GANTUNG
IBU DEDEH (DESA CIKANYERE, KEC. SUKARESMI)
Terdapat banyak jenis tanaman yang dia jual, antara lain petunia,
vinca, portulaka, sabrina putih, sabrina ungu, rincik bumi (saga),
peperomia, dandang gendis dan sedum. Dari berbagai macam
tanaman pot hias gantung yang ditawarkan oleh Ibu Dedah, jenis
tanaman vinca lah yang menjadi tanaman unggulan yang dijual Ibu
Dedah. Hal ini dikarenakan pemeliharaan tanaman ini relatif mudah
dirawat dan memang dicari oleh banyak distributor.
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105. MENCUS JAJANAN KHAS CIPANAS
IBU NINAH (DESA PAKUON, KEC. SUKARESMI)
Produk Mencus “Jajanan Khas Cipanas” yang diproduksi oleh Ibu
Ninah dan keluarga, memiliki keunggulan, produk yang dimilikinya
tidak menggunakan pengawet dan menggunakan minyak kemasan
sehingga dapat masuk dalam standar halal atau kesehatan,
sementara produk dari kompetitor diakui tidak lulus tes tersebut.

107. KUE BAROKAH
PAK HAELI  (DESA PAKUON, KEC. SUKARESMI)
Produk yang ditawarkan mitra Pak Haeli asal Desa Pakuon
Kecamatan Sukaresmi antara lain dapros, rengginang, renggining
dan tape singkong. Dapros jajanan dari olahan tepung beras yang
dicetak berbentuk bunga. Selain itu, mitra menawarkan tape
singkong yang dibuat singkong yang difermentasi menggunakan
ragi. Setiap pembuatan 100 kg tape singkong memakan waktu
cukup lama yaitu 3 hari untuk menunggu proses fermentasinya.

109. DEWI RENGGINANG
IBU DEWI (DESA PAKUON, KEC. SUKARESMI)
Rengginang Ibu Dewi terbuat dari bahan-bahan alami tanpa
pengawet, akan tetapi produk Ibu Dewi sangat tahan lama. Ibu
Dewi menjualnya @50 pcs per-plastik dengan harga
Rp22.500/bungkus untuk pedagang (reseller) dan Rp 25.000,- untuk
dijual ke "end user".

106. MABAR - MAKANAN BANYAK RASA
PAK ALI (DESA PAKUON, KEC. SUKARESMI)
Produk ini bergerak di bidang produk konsumsi atau industri
makanan, yaitu berupa sistik (kue kering) dan kue bolu. Untuk saat
ini, sistik ini memiliki 3 varian rasa yaitu original, keju, dan pedas.
Sedangkan yang menjadi nilai tambah dari kue bolu ini adalah harga
yang terjangkau yaitu Rp 25,000 dengan porsi yang besar, dibuat
tanpa pengawet, dan rasa yang dibuat bisa bervariatif. 

108. RENGGINANG ROSIDAH
IBU ROSIDAH (DESA PAKUON, KEC. SUKARESMI)
Ibu Rosidah memulai usaha rengginang, renggining, dan putu
mayang semenjak 25 tahun lalu. Rengginang berbahan dasar ketan,
terdapat 2 rasa, asin dan manis. Untuk rasa asin (menggunakan
terasi) terdapat 2 warna yaitu warna hitam dan merah. Sementara
untuk rasa manis (menggunakan gula merah) berwarna kuning.
Sedangkan Putu Mayang berbahan dasar tepung beras, dengan
rasa asin dan berwarna pink.
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110. BUNGA PLASTIK
PAK CECE MUKDAS (DESA PAKUON, KEC. SUKARESMI)
Lewat keahlian merangkai bunga, Bapak Cece yang berasal dari
Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi memiliki ide untuk
memproduksi bunga plastik demi mengumpulkan pundi-pundi
rupiah. Bunga plastik yang dirangkai oleh Bapak cece sangat awet
karena bahan pembuatannya dari plastik. Untuk perawatan sehari-
harinya pun sangat mudah yakni cukup disemprot dengan spray
dan dikeringkan dengan kain. Harga yang ditawarkannya pun cukup
terjangkau, berkisar dari harga Rp 60.000 sampai dengan Rp
400.000 ribu.

111. GULA AREN
IBU SUKAENAH  (DESA PAKUON, KEC. SUKARESMI)
Ibu Sukaenah yang berasal dari Desa Pakuon menggantungkan
bisnisnya terhadap gula aren mentah, yang mana pertama-tama Ia
mengambil nira dari hutan terdekat dengan bantuan suaminya,
kemudian Ia olah menjadi gula aren melalui proses yang
berlangsung selama 7 jam, lalu langsung menjualnya kepada 5
langganan tetapnya. Dari bahan baku gula aren sudah diolah
menjadi kue-kue pasar, seperti klepon, kue bolu dan kue tradisional
lainnya. Rasa gula aren yang diciptakan oleh Ibu Sukaenah sangat
khas dan beraroma manis. Bahan-bahan yang digunakan semua
berasal dari bahan-bahan alami dan tanpa bahan pengawet.
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Ibu Maryam, Desa Cipendawa - Makaroni Itikurih

"Alhamdulillahirobbil'alamiin. Omzet atau income kami meroket berkat
kegiatan selama sebulan siang & malam dibina oleh mahasiswa/i
Prasetiya Mulya serta dukungan dan doa dari semua pihak. Tinggal kami
selaku pelaku usaha akan melanjutkan. Motto kami : Income Tambah,
Ilmu Kuat, Untuk Raih Impian Hidup (Itikurih)."

Net Income selama Comdev 2019 : Rp. 1.092.411,-

Ibu Enceu, Desa Kawungluwuk - Kue Barokah
Net Income selama Comdev 2019 : Rp. 2.213.907,-

"Sangat berkesan banget. Kemarin pas anak-anak pulang aku sampe gak
bisa ngomong apa-apa Karena mereka sudah kuanggap anak sendiri.

Mengenai modal, alhamdulillah diluar dugaan. Kembali dengan lebih karena
saya jadi tau cara mengelola usaha. Mereka mengajarkan dengan detail."

Ibu Nenty, Desa Cipendawa - Keripik Pisang Enin

Kang Rusdiana, Desa Cimacan - Kandang Ice Cream
Net Income selama Comdev 2019 : Rp. 1.365.348,-
Dengan adanya program comdev selaku mitra dan peternak di desa
sangat terbantu. Kami jadi bisa membuat produk kami jadi lebih diminati,
kita bisa meningkatkan profit, kami bisa lebih mengerti cara
pemasaran/marketing yg lebih luas, mengelola keuangan yang baik. Kita
banyak ikut seminar, pameran/bazar pengalaman yang sangat berharga
bagi pelaku UMKM di pedesaan."

Net Income selama Comdev 2019 : Rp. 4.557.783,-
"Comdev sangat berguna bagi kami pengusaha mikro, dengan comdev

kami di biasakan untuk mencatat kegiatan usaha, SOP baik dalam
produksi, kami belajar juga tentang bagaimana kerja yang efektif dan

efisien, yang sangat membantu itu pengembangan pasar dan merperbaiki
cita rasa juga kemasan sehingga meningkatkan daya jual juga daya saing

dengan produk yang serupa."

Ahmad, S.IP, M.Si - Camat Cipanas
"Comdev ini mengangkat potensi-potensi UMKM yang ada di Kecamatan
Cipanas. Dengan harapan di kemudian hari dapat bersaing menjadi
produk-produk unggulan. Bisa masuk  toko-toko di sekitar Cianjur. Jangan
sampai, produk dari wilayah lain yang mendominasi toko-toko tersebut.
Kemudian, program Comdev ini dapat merangsang jiwa kewirausahaan
masyarakat. Yang tadinya tidak berminat berbisnis, karena melihat
banyak yang sukses, jadi pengen juga untuk berbisnis."

H. Herman Suherman - PLT Bupati Cianjur
"Ini merupakan acara Saung Rahayat yang ke 7, saya ucapkan banyak
terimakasih kepada para mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya karena
telah banyak membantu masyarakat khususnya pada peningkatan para
pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur. Dengan adanya program dari
Universitas dari Prasetiya Mulya ini setidaknya bisa mendongkrak tingkat
kesejahteraan rakyat." - cianjurekspres.net
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Muliadi Palesangi, MBA
Manager PPUK

Danang Yudha, MM
Kepala UPT Comdev

Faizal Ahmad, M.Kesos
Staf PPUK

April Novita, S.Kesos
Staf PPUK

Dwi Lestari, S.Kesos
StaffPPUK

Yogie Permana, S.Kesos
Staf PPUK

William da Cunha, SE
Staf PPUK
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S1 Manajemen 

Alavi Ali

Ambara Purusottama
Andreas Budihardjo
Antonius Puspo
Ari Ardianto
Arief Budiman
Dahlia Ervina
Danang Yudha Prakarsa
Dewa gede Sidan
Dewi Savitri
Eka Ardianto
Fajar Akbar
Fati Ramadhanti
Harryman Saragih
hsan Iswaldi
Isti Budi Setiwati
Ivan Evander
Iwan Kahfi
Kartika paramita
Krisnamurti
Leonis Marchalina
M. Setiawan Kusmulyono
Muliadi Palesangi
Nakita Sabrina
Reinardus Suryadaru
Retno Yuliati
Ridha Aditya Nugraha
Sandy Gunawan
Sandy Harianto
Silfa Nurani
Siti Farha
Sonny Agustiawan
Suherman Widjaja
Teguh Endaryono
Teuku Fajar
Titin Pranoto
Tri Harnowo
Vania Pradipta G
  
 

 

 

 
 

S1 Bisnis Ekonomi

Erica Novianti Lukas

Yohannes B. Kadarusman

 

S1 Akutansi

Arief Fadhillah

Athalia Ariati 

Retno Yuliati

Rinaningsih

Yang Elvi Adelina

 

S1 Parawisata
Dini Anggraeni Sirad

Irman Jayawardhana

Luki Safriana

Peni Zulandari Suroto

Yudho Hartono

 

S1 Science Technology Engineering Mathematics (STEM)

Aulia Ardista Wiradarmo

Dian Kusumaningrum

Eko Ariawan

Maria Zefanya Sampe

Nakita Sabrina

Nurhayati

Rike Tri Kumala Dewi

Silmi Kafffah

Stanley Makalew

Valantino Agus Sutomo

Yalun Arifin

Zaki Saptari Saldi
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Ketua Fasilitator

Ida Bagus Dita Agastya

 

Wakil Ketua Fasilitator

Sylvia Bonetha

 

Anggota Fasilitator 

Alben hernando

Anastasia Arine
Caroline Wibowo

Celia Indriana
Chaterine

Christopher Richard Gunadi
Elrica Chrestella Geoffrey

Felix Valentino Sanusi
Florence J. Renti
Funnie Maretina

Gavrilla Neysa Widjaja
Gebby K. Hutahean

Hansel Bunardi
Hendry Ho

 I Putu Bayu Perdana
Kevin Teguhjaya

Marvin Agam
Michael Kosastra
Millyardi Chandra
Riko Leo Lenardi

Serafin Lucas
Timothy Alexander

Verdian Jonazh
Witha Shofani Rizka
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