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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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.  

Pada awal berdirinya, STIE Prasetiya Mulya memiliki fokus dalam pengembangan 

kapasitas bisnis mahasiswa melalui program pendidikan Magister Manajemen (S2). Baru 

kemudian pada tahun 2005, STIE Prasetiya Mulya membuka pendidikan bisnis dengan warna 

entrepreneurship (kewirausahaan) di jenjang pendidikan sarjana atau S1. 

Melalui pengembangan program sarjana ini, Prasetiya Mulya Business School ingin 

membangun modal manusia yang berkualitas dengan kepemilikan atas pengetahuan dan 

keterampilan bisnis, karakter berwirausaha yang kuat, dan kepekaan sosial yang tinggi. 

Ketiga hal tersebut merupakan pondasi dasar untuk dapat menumbuhkembangkan calon-

calon pemimpin bisnis masa depan yang terdidik (educated entrepreneur). 

Salah satu upaya 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, atau dapat disebut sebagai Program 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. 

Selain sebagai program kewirausahaan bagi masyarakat, Program Comdev menjadi 

salah satu sarana Prasetiya Mulya untuk melakukan revitalisasi program KKN nasional agar 

lebih berdaya guna dan tepat manfaat bagi kemandirian masyarakat desa. Program Comdev 

ini dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa S1 Prasetiya 

Mulya, yaitu Kewirausahaan. Melalui Program Comdev, mahasiswa bersama mitra dari desa 

berusaha mengembangkan wirausaha yang ada di desa.  

Program Comdev ini 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 usaha serta mitra kawasan yang menekankan pada keberlanjutan atau 

kesinambungan pengembangan. 

 

 



 

1.2 Tujuan Kegiatan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Membangun masyarakat desa yang mandiri dan desa yang unggul dengan sentuhan 

kewirausahaan yang berbasiskan kearifan lokal, seni, dan budaya setempat 

1.2.3 Tujuan Khusus 

1) Menstimulasi semangat dan motivasi masyarakat pedesaan untuk menjalankan dan 

mengembangkan usaha. 

2) Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan bisnis masyarakat pedesaan serta pemanfaatan 

potensi lokal desa. 

3) Meningkatkan hubungan kerjasama antara masyarakat perdesaan, aparatur pemerintah, 

dan pelaku usaha di desa.   

4) Memfasilitasi keorganisasian masyarakat dalam upaya kemandirian pengembangan 

usaha 

 

1.3 Model Comdev 

Program Comdev terbagi ke dalam 3 tahap, pembekalan, living in village, dan 

pendampingan. Tahap kritikal berada di tahap living in village dimana mahasiswa selama 

kurang lebih 1,5 bulan akan tinggal bersama mitra di desa. Mahasiswa tersebut akan 

menjalankan bisnis yang ide bisnisnya sudah disepakati bersama dengan para mitra. Dalam 

kurun waktu tersebut, mahasiswa juga melaksanakan transfer pengetahuan bisnis secara 

sederhana kepada mitra, meliputi pengetahuan berbisnis (keuangan, produksi, pemasaran, dan 

sumber daya manusia) dan pengetahuan manajerial. Pada akhir tahap living in village, bisnis 

akan diserahkan secara resmi kepada mitra untuk dijalankan secara mandiri.  
 

 
Gambar 1.1 Tahap Kegiatan Comdev 

 

● Tahapan persiapan adalah tahapan dimana mahasiswa menjalani masa pembekalan 

sebelum melaksanakan Program Comdev. Tahapan persiapan berdurasi 2 bulan, dengan 4 



 

kali kelas pembekalan berupa materi-materi yang terkait socio-entrepreneurship. Tahap 

ini dimulai sejak pertengahan semester 5 hingga menjelang waktu keberangkatan.  

● Tahapan live-in adalah tahapan dimana mahasiswa menjalankan rencana proyek 

usahanya bersama mitra Comdev di desa. Dalam tahapan ini mahasiswa akan tinggal 

bersama mitra. Tahapan live-in berdurasi 1 bulan, dimulai pada jeda libur antara semester 

5 dan 6. 

● Tahapan pendampingan adalah tahapan dimana mahasiswa melakukan pemantauan atas 

proyek bisnis yang dikembangkan selama 1 bulan di desa dari kampus. Tahapan 

pendampingan berdurasi 5 bulan dimulai sejak meninggalkan desa hingga berakhirnya 

masa perkuliahan semester 6. 

 

1.4 Wilayah Comdev 

Comdev 2017 ini dilaksanakan di 6 Desa di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten 

Purwakarta. Purwakarta merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang 

memiliki berbagai macam sejarah dan dikenal sebagai tempat kelahiran beberapa negarawan 

dan pemimpin besar asal Jawa Barat. Selain itu, Purwakarta juga dikenal sebagai “Jendela 

Budaya Tanah Sunda”, di mana baik masyarakat dan pendatang diharapkan dapat merasakan 

suasana yang masih kental dan asli, serta pemerintah ingin menjadikan Purwakarta  sebagai  

tempat orang  dapat  belajar budaya Sunda dengan  baik  dan  benar. 

Saat ini, Purwakarta sedang gencar memperkenalkan semboyan “Purwakarta 

Istimewa”, guna mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki setiap kecamatannya. Salah 

satunya adalah Kecamatan Wanayasa. Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu 

kecamatan dari 17 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta yang dikenal 

memiliki potensi keindahan alam yang sangat besar, bahkan sebagain besar situs pariwisata 

yang ada di Kabupaten Purwakarta terdapat di Kecamatan Wanayasa. Selain itu, iklim udara 

yang sejuk juga menjadikan Kecmatan Wanayasa memiliki hasil bumi yang cukup berlimpah. 

Didorong oleh dua hal tersebut menjadikan Kecamatan Wanayasa memiliki potensi sebagai 

destinasi wisata serta sentra pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Kecamatan Wanayasa memiliki 15 Desa. Dari 15 desa tersebut, pelaksanaan Comdev 

pada tahun 2017 ini dilaksanakan di 6 Desa yakni Desa Sukadami, Desa Legokhuni, Desa 

Wanasari, Desa Wanayasa, Desa Babakan, dan Desa Sumurugul. Keenam desa tersebut 

memiliki potensi alam maupun SDM nya masing-masing, yang dapat dikembangkan dalam 

kegiatan Comdev 2017 ini. 

 

1.5 Agen Perubahan Comdev 

Peserta dari kegiatan Comdev 2017 ini adalah mahasiswa angkatan 2014 dengan 

jumlah 763 mahasiswa. Dimana 456 mahasiswa berasal dari Jurusan Bisnis, 151 mahasiswa 

dari Jurusan Marketing, 68 mahasiswa dari Jurusan Akuntansi, dan 88 mahasiswa berasal dari 

jurusan perbankan dan keuangan. Mahasiswa-mahasiswa tersebut kemudian terbagi kedalam 

kelompok-kelompok yang diklasifikasikan kedalam konsep builder, energizer, explorer, dan 

enabler. 



 

 

Gambar 1.2 Model Kegiatan Comdev 

Builder adalah kelompok yang akan mendampingi mitra Comdev secara langsung dan 

tinggal bersama di rumah mitra. Jumlah anggota builder sekitar   7 – 8 mahasiswa per 

kelompok, yang terdiri secara seimbang antara mahasiswa dan mahasiswa. Builder 

bertanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas mitra melalui aktivitas bisnis yang 

dijalankan. 

Model yang diterapkan pada tim builder adalah dengan sistem kemitraan dan orang tua asuh. 

Sistem kemitraan memiliki arti bahwa bisnis yang dijalankan merupakan kemitraan antara 

mahasiswa dan mitra. Mahasiswa akan mempersiapkan permodalan, baik investasi awal dan 

modal kerja, mitra hanya mempersiapkan tenaga dan semangat untuk menjalankan bisnis 

tersebut bersama mahasiswa. 

Sistem orang tua asuh mengandung arti bahwa peran penduduk selain sebagai mitra dalam 

bisnis, juga akan menjadi orang tua asuh bagi mahasiswa yang tinggal di rumahnya. Hal ini 

bertujuan supaya tercipta ikatan yang erat antara mitra dengan mahasiswa sehingga bisnis 

yang dijalankan pun  dapat lebih lancar.  

Energizer memiliki peran yang berbeda dengan builder. Energizer adalah kelompok yang 

bertugas untuk mengkoordinir pengembangan usaha pada level desa serta meningkatkan level 

pemasaran menuju teknologi maupun cakupan yang lebih luas. Tim energizer ini juga lah 

yang akan menguatkan identitas produk hasil desa tertentu untuk kemudian berkoordinasi 

dengan energizer lain di desa yang berbeda. 

Program Comdev tidak berhenti dengan mengupayakan pengembangan di level akar rumput 

(IKM rumah tangga), tetapi juga di area yang lebih luas. Untuk itu diperlukan kesinergisan 

dalam beberapa hal yang mampu menunjang pengembangan usaha pada level yang lebih 

kolaboratif. Tim Energizer merupakan tim yang di rekrut khusus untuk dapat menjalankan peran 

strategis dalam pengembangan usaha mitra di tingkat keorganisasian kemitraan usaha dalam level 

desa. Merupakan tugas tim Energizer untuk memfasilitasi pengembangan pada level yang 

kolaboratif dan koordinatif tersebut. 

Eksplorer merupakan tim yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan 

pertimbangan melalui informasi-informasi yang mereka sajikan terhadap perkembangan 

kelanjutan Program Comdev di tahun selanjutnya. Informasi-informasi penting yang coba di 



 

gali adalah berupa potensi-potensi wilayah dalam level Kecamatan yang bisa dikembangkan 

serta alternatif rencana aksi yang bisa digunakan sebagai pengembangan di tahun berikutnya. 

Explorer sendiri memiliki tugas untuk mencari secara lebih mendalam potensi-potensi serta 

karakter di setiap desa di Kecamatan Wanayasa, baik daerah yang berada di dalam maupun di 

luar jangkauan Community Development. Potensi ataupun karakter tersebut bisa didapatkan 

dari berbagai aspek seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi bisnis, cerita 

sejarah, cerita rakyat serta budaya dari masing-masing desa. 

Enabler adalah tim yang membangun koordinasi lebih besar daripada level desa. Tim 

Enabler mengkoordinir identitas-identitas yang sudah dibangun di level desa, untuk bisa 

muncul dengan satu identitas yang mengikat pada level kecamatan. Koordinasi bisa bergerak 

di level fungsi dan badan yang ada di dalam Kecamatan. Tim ini juga harus mampu 

mengidentifikasi kebutuhan pengembangan yang ada di tahun berjalannya Program Comdev. 

Selain dari mahasiswa, kegiatan Comdev juga didukung oleh Faculty Member yang berperan 

sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Dosen Kunjung Lapangan (DKL). DPL 

memiliki tugas untuk membimbing kelompok mahasiswa dalam proses pengembangan bisnis 

yang dilakukan dengan mitranya. Sementara DKL bertugas untuk membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan dalam bidang-bidang tertentu, karena DKL memiliki expertise masing-

masing. 

 

Gambar 1.3 Agen Perubahan Comdev



 

BAB.2 KEGIATAN PRIMER 

Kegiatan primer dalam Comdev ini terkait dengan pengembangan usaha yang 

dilakukan antara mahasiswa dengan mahasiswanya. Baik kelompok Builder maupun 

Energizer memiliki perannya masing-masing sebagai usaha mengembangkan mitra. 

2.1 Kegiatan Primer Builder 

Yang menjadi kegiatan primer bagi kelompok builder dalam Comdev 2017 adalah 

pengembangan usaha dari tiap mitra yang menjadi orang tua asuhnya. Terdapat 41 mitra 

dengan usahanya masing-masing, yang pengembangan produk atau usahanya dibantu oleh 

kelompok builder. Produk-produk dari mitra tersebut antara lain : 

Tabel 2.1 Daftar Mitra dan Produk Comdev 

No. Nama Mitra Bisnis Merek Bisnis 

1 Ibu Siti Laila / Pak Nurdin Combro & Sale Pisang Combro Krispy Bu Laila 

2 Ibu Nining Kue Ali Sakinah Family 

3 Ibu Nasihah Aneka Keripik Keripik Mandiri 

4 Ibu Lalah Keripik Pisang 
Keripik Pisang Agung 
Saputra 

6 Bapak Kadir Pabrik Teh / Teh Susu Teh Cap Keris & Teh Lolet 

7 Ibu Rizki R Seblak & Risoles Waroeng Tek Tek 

8 Ibu Rosidah Simping & Sagon Bakar Sagon Bakar 49, Simping 49 

11 Bapak Rachmat Simping Semprong Simping Cap 99 

12 Bapak Asep / Ibu Ida Simping Semprong Semprong Krezz 

13 Ibu Nurmilah Sabuk Kulit 
Sabuk Kulit Jalin 
(noorleathercraft) 

14 Ibu Aas Asiah Keripik Singkong Keripik Bu Kades 

15 Bapak Tata Aneka Kue Basah Tatin's Cake 

16 Ibu Ana Cokelat Hias Harumi Chocoreto 

17 Ibu Yanti Aneka Keripik Keripik Ya Ya 

18 Ibu Ipah Emping Melinjo Doping 

19 Ibu Nunung Paladang 
Camilan Ibu Nunung 
Cahaya Ka Asih 

20 Ibu Yoyoh Keripik Pisang Keripik Dua Cahaya 

21 Ibu Nina Donat & Aneka Kue Basah Nina Cakes 

22 Ibu Aah Keripik Pisang dan Keripik Talas Aneka Keripik Rizqi 

23 Ibu Iis Makaroni Goreng Tiga Saudara 

24 Ibu Nur Keripik Bawang Cemilan Salma 

25 Bapak Wawan / Ibu Otih Tempe Tempe Ibu Otih 

26 Ibu Wida Banana Stik Banana Stick Az Zahra 

9 Ibu Tati Kembang Goyang Kerewel Raos 

27 Ibu Elis Kue Pandan Harum Sari 

28 Ibu Sumiyati Kafe Warung Hanun 

29 Ibu Dede / Ibu Nida Kue Dodongkal Kue Dodongkal Ibu Kembar  



 

30 Bapak Yeti Kue Sagon Kelapa Buhun Snack 

31 Ibu Sarimanah Rempeyek Rempeyek Mak Yus 

32 Bapak Oman Aneka Keripik Keripik Dua Putri 

33 Ibu Imas Aneka Keripik & Manisan Pala 
Oleh-Oleh Khas Wanayasa 
Ibu Imas 

34 Ibu Ijoh Teh Hijau & Manisan Pala 
Manisan Pala & Teh Hijau 
Ibu Ijoh 

35 Ibu Yolanda Bumbu Woku Kemasan Bumbu Woku Beatrix 

36 Bapak Acep Cireng Isi Cireng Kang Aswan 

5 Ibu Elom Kue Pastel Pastel Emak Elom 

10 Ibu Omat Rempeyek Rempeyek Mekar Wangi 

37 Ibu Paija Keripik Talas Keripik Taleus Mang Odoy 

38 Ibu Rella Keripik Jamur dan Keripik Pare Keripik Ambu 

39 Ibu Astri Tas Rajut Tali Kur Radjoet By Daru 

40 Bapak Mumu Tahu & Susu Kedelai Tahu HDR & Susu HDR 

41 Ibu Enung Roti Roti Burangrang 

42 Aksansi (Pak Husein) KSM Rosela Bento Sehat 

 



 

Tabel 2.2 Dampak Community Development dalam Bidang Keuangan Mitra Tahun 2017 

Builder Nama Mitra 
 Sales   Asset Fixed   Net Income  % Perubahan 

Net Income  Gel. 1   Gel. 2   Gel. 1   Gel. 2   Gel. 1   Gel. 2  

1 
Ibu Siti Laila / 
Bapak Nurdin 

 Rp        1.870.600   Rp        3.228.700   Rp        1.562.000   Rp        2.915.000   Rp           438.000   Rp        1.223.400  179% 

2 Ibu Nining  Rp        1.591.200  Rp        2.185.000   Rp        1.947.900   Rp        1.366.600   Rp          (113.750)  Rp            787.462  -792% 

3 Ibu Nasihah  Rp        1.020.000   Rp        7.834.000   Rp        1.608.500   Rp        7.620.500   Rp            945.000   Rp        4.641.080  391% 

4 Ibu Lalah  Rp        3.066.000   Rp        3.250.000   Rp        2.000.000   Rp        4.666.300   Rp         1.205.144   Rp        1.810.000  50% 

6 Bapak Kadir  Rp        1.144.000   Rp        1.648.000   Rp        2.341.000   Rp        1.264.000   Rp            341.000   Rp            464.000  36% 

7 Ibu Rizki R  Rp        3.300.000   Rp        4.182.050   Rp        3.990.350   Rp        7.879.564   Rp         1.220.646   Rp        2.202.907  80% 

8 Ibu Rosidah  Rp        6.262.500   Rp        4.557.000   Rp      17.627.225   Rp      11.335.604   Rp         2.162.750   Rp        1.818.104  -16% 

11 Bapak Rachmat  Rp        7.769.200   Rp      10.260.000   Rp      38.582.547   Rp      44.163.010   Rp         1.893.377   Rp        2.885.677  52% 

12 
Bapak Asep / 
Ibu Ida 

 Rp      10.410.000   Rp        9.184.000   Rp      12.116.000   Rp      14.770.000   Rp         4.709.303   Rp        1.330.612  -72% 

13 Ibu Nurmilah  Rp            970.000   Rp        2.735.000   Rp        2.680.000   Rp        5.845.904   Rp            641.247   Rp        1.977.096  208% 

14 Ibu Aas Asiah  Rp        1.144.000   Rp        1.461.000   Rp        2.423.940   Rp        1.864.835   Rp            423.940   Rp            813.835  92% 

15 Bapak Tata  Rp        3.996.500   Rp        5.959.271   Rp      18.458.400   Rp      14.383.971   Rp         2.441.500   Rp        4.688.066  92% 

16 Ibu Ana  Rp        1.090.400   Rp        5.014.200   Rp        1.398.200   Rp        1.499.700   Rp            329.673   Rp        2.565.068  678% 

17 Ibu Yanti  Rp        2.221.500   Rp        6.030.000   Rp        3.720.592   Rp        4.519.824   Rp            729.634   Rp        2.749.769  277% 

18 Ibu Ipah  Rp        5.457.000   Rp        9.439.500   Rp            786.400   Rp        4.286.200   Rp            781.100   Rp        4.203.300  438% 

19 Ibu Nunung  Rp        2.100.000   Rp        3.947.000   Rp        3.597.696   Rp        3.221.500   Rp         1.004.337   Rp        1.236.500  23% 

20 Ibu Yoyoh  Rp        1.460.000   Rp        2.066.000   Rp        2.000.000   Rp        1.695.910   Rp            496.774   Rp            346.910  -30% 

21 Ibu Nina  Rp        2.553.000   Rp        3.500.000   Rp        1.253.964   Rp        1.253.964   Rp         1.325.340   Rp        1.412.628  7% 

22 Ibu Aah  Rp        4.852.500   Rp        1.052.798   Rp        5.128.071   Rp        4.933.788   Rp         2.075.485   Rp        1.004.206  -52% 

23 Ibu Iis  Rp      38.337.500   Rp      26.600.000   Rp        6.202.000   Rp      14.926.000   Rp         5.093.000   Rp        6.900.000  35% 

24 Ibu Nur  Rp            644.100   Rp        3.961.600   Rp        2.000.000   Rp        2.596.369   Rp            254.508   Rp        1.779.195  599% 

25 
Bapak Wawan / 
Ibu Otih 

 Rp        3.464.000   Rp                        -     Rp        2.787.439   Rp                        -     Rp            787.439   Rp                        -    -100% 



 

26 Ibu Wida  Rp            172.600   Rp            649.000   Rp        1.298.400   Rp        1.777.340   Rp          (450.400)  Rp              56.940  -113% 

9 Ibu Tati  Rp            349.000   Rp        2.698.000   Rp        2.000.000   Rp        4.129.068   Rp            119.450   Rp        1.179.068  887% 

27 Ibu Elis  Rp        1.900.350   Rp        2.197.071   Rp      17.301.934   Rp      19.192.369   Rp            511.934   Rp        1.396.369  173% 

28 Ibu Sumiyati  Rp      10.476.000   Rp      12.756.000   Rp      11.501.315   Rp      18.743.935   Rp        3.841.521   Rp        4.623.935  20% 

29 
Ibu Dede / Ibu 
Nida 

 Rp        4.195.000   Rp        7.168.850   Rp        3.587.136   Rp        3.493.303   Rp        2.267.338   Rp        3.799.718  68% 

30 Ibu Yeti  Rp        1.909.000   Rp        4.190.000   Rp        2.570.700   Rp        4.953.000   Rp        3.760.002   Rp        2.172.500  -42% 

31 Ibu Sarimanah  Rp        1.674.000   Rp        2.769.000   Rp        2.944.799   Rp        2.882.250   Rp            944.799   Rp        1.285.750  36% 

32 Bapak Oman  Rp        6.970.000   Rp        8.919.000   Rp        4.326.650   Rp        4.967.447   Rp        2.326.650   Rp        3.917.447  68% 

33 Ibu Imas  Rp        2.692.500   Rp        5.023.500   Rp        4.608.782   Rp        6.656.600   Rp        1.601.420   Rp        2.303.598  44% 

34 Ibu Ijoh  Rp            808.000   Rp        1.660.000   Rp        4.468.750   Rp         478.449   Rp          (99.746)  Rp          945.931  -1048% 

35 Ibu Yolanda  Rp            385.000   Rp        2.436.000   Rp        4.640.031   Rp        6.828.963   Rp             61.705   Rp        1.234.350  1900% 

36 Bapak Acep  Rp        3.385.000   Rp      12.428.500   Rp       3.155.947   Rp        3.268.887   Rp        1.217.947   Rp        4.436.289  264% 

5 Ibu Elom  Rp        1.122.400   Rp        3.653.400   Rp        2.309.375   Rp        4.503.618   Rp        1.301.127   Rp      1.384.269  6% 

10 Ibu Omat  Rp            928.000   Rp        2.181.000   Rp        1.974.740   Rp        3.613.102   Rp          232.990   Rp       377.716  62% 

37 Ibu Paija  Rp        5.349.000   Rp        5.937.000   Rp        3.886.875   Rp        3.857.212   Rp        1.886.875   Rp       2.474.712  31% 

38 Ibu Rella  Rp        1.845.000   Rp        7.071.000   Rp        2.880.000   Rp        4.671.203   Rp            471.872   Rp       2.275.663  382% 

39 Ibu Astri  Rp        2.880.000   Rp        3.943.000   Rp     4.205.587   Rp        5.989.832   Rp         1.648.587   Rp       1.634.612  -1% 

40 Bapak Mumu  Rp            784.000   Rp            979.000   Rp      27.100.800   Rp        2.774.319   Rp            234.752   Rp       153.319  -35% 

41 Ibu Enung  Rp            752.500   Rp        1.802.000   Rp       2.270.333   Rp        4.270.665   Rp            270.333   Rp       1.030.332  281% 

 

 

 



 

2.2 Kegiatan Primer Energizer 

2.2.1 Primer Gabungan Energizer  

a. Jajanayasa adalah sebuah cara pemasaran yaitu dengan mempromosikan produk 

mitra melalui instagram, namun penjualan akan dilakukan melalui Tokopedia. Selama 

periode live-in, kami berhasil mempromosikan sebanyak 41 produk mitra di 

Instagram dan menjadikan salah satu warga Desa Wanayasa menjadi admin 

Jajanayasa. 

b. JNE Pesona merupakan program yang bertujuan untuk memasarkan produk mitra ke 

cakupan yang lebih luas, sejauh ini sudah terdapat 4 mitra yang mendaftarkan dirinya 

ke program JNE Pesona. 

c. Perijinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Standar Kualitas Produk 

adalah program yang dicanangkan oleh energizer gabungan dari 6 desa. Tujuan dari 

program PIRT ini adalah untuk mengajarkan kebersihan produksi; memperluas pasar; 

dan pada akhirnya akan meningkatkan penjualan dan pendapatan dari mitra. 

d. Job Vacancy Board (Sistem Perekrutan SDM) berangkat dari masalah banyaknya 

pengangguran di Desa Sukadami dimana mayoritas dari pemuda di desa ini belum 

memiliki pekerjaan tetap. Untuk menyelesaikan masalah tersebut energizer 

menjadikan balai desa masing-masing dan juga di Desa Sukadami sebagai pusat 

informasi lowongan kerja dan pencarian kerja. Diharapkan sistem perekrutan sumber 

daya manusia ini dapat mempertemukan penyedia lapangan kerja dan pencari kerja 

sehingga tingkat penganguran di Desa Sukadami dapat berkurang secara signifikan 

kedepannya. 

e. Database pemasok adalah program yang dibuat karena masih banyak mitra di Desa 

Sukadami yang belum memiliki pemasok yang tetap dan pasti sehingga masih adanya 

kemungkinan yang dapat menghambat proses produksi. Selain itu juga masih banyak 

mitra yang hanya memiliki satu supplier, sehingga jika supplier itu bermasalah maka 

produk tidak bisa dibuat. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan 

mengumpulkan data semua pemasok dari setiap mitra yang ada di Kecamatan 

Wanayasa dan mencari list pemasok alternatif lainnya di sekitar kabupaten 

purwakarta. 

f. Database distributor adalah program yang berangkat dari permasalahan distributor 

yang kerap muncul dari mitra Comdev yaitu sulitnya melakukan distribusi produk 

karena berbagai alasan. Untuk itu kelompok energizer melakukan pendataan atas 

tempat distribusi dan juga melakukan program pengiriman bersama. Pendataan kami 

lakukan dengan cara mendata tempat mitra kami memasarkan barangnya secara 

bersamaan dari 6 desa dan juga mendata langsung ke lokasi. Target tersebut telah 

terealisasi dengan tercapainya 115 tambahan tempat baru (55 toko, 60 rumah makan) 

dan juga 199 data yang kami kumpulkan dari sharing mitra-mitra yang kami data 

sehingga keseluruhannya kami telah berhasil mendapatkan 314 data untuk kami 

bagikan kepada mitra-mitra. 



 

 
Gambar 2.1 Foto Kegiatan Primer Gabungan Energizer 

2.2.2 Desa Sukadami 

a. Pasar Malam Sukadami “Lemboer Balarea” adalah sebuah acara yang diadakan 

oleh Karang Taruna Sukadami dan Energizer Sukadami yang diperuntukkan sebagai 

wadah untuk warga Sukadami yang ingin mencoba berusaha dan mengembangkan 

usahanya agar produk atau jasa yang ditawarkan dapat dikenal lebih lagi oleh 

masyarakat luas. Memastikan bahwa Pasar Malam Sukadami tetap selalu terlaksana 

setiap hari minggu malam dengan melakukan koordinasi dengan karang taruna 

setempat. 

b. Paguyuban Sukadami (Lemboer Resik) adalah kegiatan energizer dalam membuat 

musyawarah bersama untuk membahas permasalahan dan sistem paguyuban, 

kemudian melakukan pemungutan suara untuk dibentuknya ketua dan susunan 

pengurus. 

c. Identitas Desa adalah kegiatan energizer menggali informasi mengenai filosofi desa 

dan membuat logo desa berdasarkan filosofi yang dianut di Sukadami 

 
Gambar 2.2 Foto Pasar Malam Sukadami 

2.2.3 Desa Wanayasa 

a. Ngaliwet Desa Wanayasa merupakan kegiatan ngeliwet bersama seluruh mitra dan 

mahasiswa Comdev tahun 2017. Kegiatan ini bertujuan agar mitra antar desa dapat 

mengenal satu sama lain sehingga dapat terjalin jalur komunikasi antar mitra. Pada 

acara ngeliwet ini 80% dari mitra datang bersama dengan mahasiswa pendampingnya 

masing-masing. 



 

 
Gambar 2.3 Foto Kegiatan Ngeliwet Desa Wanayasa 

2.2.4 Desa Babakan 

a. Podjok Babakan merupakan sarana tempat penjualan bagi para mitra di desa 

Babakan. Podjok Babakan pun telah melakukan pengembangan dari segi menu yang 

di tawarkan. Bila melihat partisipasi mitra di Desa Babakan maka dapat terlihat 

bahwa mereka dapat bekerjasama dengan program ini, 

b. Logo dan Penggunaan Tagline adalah program pembuatan logo dan slogan atau 

tagline untuk semua produk yang dimiliki mitra. Dengan adanya logo dan slogan atau 

tagline di produknya, setiap mitra dapat menjadi nilai lebih saat ingin melakukan 

pemasaran dan penjualan. 

c. Expired Date / Penjelasan Rasa / Penulisan Berat Bersih / Contact Person /  

adalah upaya yang dilakukan energizer menghimbau builder-builder di desa Babakan 

untuk menambahkan expired date, varian rasa, serta contact person, di setiap 

produknya. Hal ini berguna jika produknya dipasarkan di pasar yang lebih luas, dapat 

memberikan informasi-informasi yang berguna bagi konsumen. 

2.2.5 Desa Sumurugul 

a. Etalase Curug Cipurut adalah program yang diinisiasi sebagai sarana untuk menjual 

produk-produk mitra desa Sumurugul. Etalase atau stand penjualannya ini berada di 

Curug Cipurut yang merupakan tempat wisata di Desa Sumurugul. Targetnya adalah 

para pengunjung Curug dapat langsung membeli produk-produk buatan mitra 

Sumurugul. 

 

2.3  Kegiatan Primer Enabler 

a. Revitalisasi Kesenian Budaya 

Melihat kesenian budaya yang ada di Kabupaten Wanayasa, serta mempelajari 

kesuksesan konsep wisata berbasis budaya di seluruh dunia (termasuk Indonesia, 

tentunya), mahasiswa meyakini bahwa Kabupaten Wanayasa memiliki potensi untuk 

mencapai kesuksesan yang sama. Di masa depan, mahasiswa ingin melihat wisatawan 

datang ke Wanayasa untuk terpukau oleh pertunjukkan budaya Sunda yang dikemas 

dengan profesional, kemudian mempelajari budaya Sunda yang ada di hadapan 

mereka.  



 

b. Saung Rahayat 

Saung Rahayat adalah sebuah acara pentas seni dan pasar malam yang akan 

melibatkan para seniman dan pelaku usaha yang menjadi mitra usaha dalam 

Community Development Project. Saung Rahayat menjadi acara penutup mahasiswa 

dalam Community Development Project sekaligus acara publikasi dari Wanayasa 

Sararéa Ngabudaya. Acara ini akan memuat pemutaran iklan pariwisata Kecamatan 

Wanayasa dan dokumentasi dari Community Development Project serta Wanayasa 

Sararéa Ngabudaya. Selain itu, mahasiswa juga mengadakan kampanye media sosial 

selama persiapan acara ini. Tujuan dari keduanya adalah untuk meningkatkan 

popularitas Kecamatan Wanayasa sebagai destinasi wisata berbasis budaya di Jawa 

Barat. 

 



 

 

BAB. 3 KEGIATAN SOSIAL 

Kegiatan sosial merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh peserta 

Program Comdev 2017. Kegiatan sosial ini dibuat untuk dapat memberikan kesempatan 

mahasiswa dapat berkontribusi secara sosial ataupun menjalin jejaring sosial dengan warga 

sekitar lingkungan tempat tinggal ketika Live-In. Kegiatan sosial pula yang dijadikan sebagai 

media untuk mempermudah penyesuaian diri dan penerimaan diri mahasiswa dalam 

lingkungan sosial di desa. Kegiatan sekunder ini bersifat kelompok dan wajib dilaksanakan 

oleh seluruh anggota kelompok, namun dapat dilakukan individu per individu, tidak harus 

bersamaan 1 kelompok. 

Kegiatan Sosial, sesuai dengan kebutuhan, boleh dilakukan dalam skala rukun 

tetangga setempat, atau skala wilayah desa. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerjasama antara 

dan internal builder sangat dibutuhkan. Namun, untuk lebih memperkuat aspek sosialnya, 

dibutuhkan pemahaman yang mendalam terlebih dahulu mengenai apa yang terjadi atau apa 

yang dibutuhkan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kegiatan sosial dapat bersifat diajukan 

sendiri ataupun mengikuti kegiatan yang sudah ada di wilayah setempat. Satu kelompok 

diwajibkan untuk menjalankan kegiatan sosial minimal lima mata kegiatan. 

3.1 Ronda Malam 

Banyak dari kelompok mahasiswa yang menjadikan ronda malam sebagai bagian dari 

kegiatan sosialnya. Kelompok mendapatkan pengalaman merasakan keramah tamahan dari 

warga sekitar dalam hal melakukan kegiatan ronda malam. Kami juga belajar untuk 

bertanggung jawab seperti menahan rasa kantuk dalam melakukan kewajiban melakukan 

kegiatan ronda malam. Jikalau dihubungkan kedalam sebuah perkuliahan dan kehidupan 

sehari-hari, segala kegiatan yang kami lakukan haruslah dilakukan sebaik-baiknya biarpun 

sekecil menahan rasa ngantuk untuk tetap terus siaga. Kami juga merasakan pencapain 

Karena telah berhasil melaksanakan ronda malam penuh bersama warga sekitar. 

 

3.2 Senam Sore 

Kegiatan ini dilakukan gabungan antara Builder Desa Wanasari dan Desa Legokhuni. Warga 

yang mengikuti senam ini terdiri dari anak kecil, remaja, dan ibu-ibu dengan jumlah 30 

orang. Warga sangat antusias mengikuti senam sore karena selain meningkatkan kebugaran, 



 

mereka juga dapat saling bersilahturami antar desa di Kecamatan Wanayasa. Kami berharap 

kegiatan senam ini rutin diadakan setiap minggu mengingat pentingnya memiliki gaya hidup 

sehat dengan berolahraga. 

 

3.3 Olahraga Bersama 

Olahraga bersama menjadi salah satu pilihan dari mahasiswa Comdev untuk melakukan 

kegiatan sosial. Jenis olahraga yang dilakukan pun beragam, seperti futsal, bulu tangkis, dan 

basket. Kegiatan senam bersama dilakukan oleh mahasiswa di Desa Legokhuni. Mahasiswa 

mengumpulkan warga-warga sekitar untuk bonding antara builder dengan warna, beraktivitas 

untuk menyegarkan tubuh. Terdapat 20 orang lebih mengikuti kegiatan ini. Kegiatan olahraga 

bersama lainnya dilakukan oleh mahasiswa Desa Sukadami dengan kegiatan futsal bersama. 

Sebanyak 31 orang hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di GOR Wanasari ini. 

 

3.4 Mengajar 

Kegiatan mengajar ini juga menjadi kegiatan sosial yang umum dilaksanakan oleh mahasiswa 

Comdev. Kegiatan mengajar ini dilakukan bermacam-macam, seperti mengajarkan anak-anak 

lingkungan sekitar rumah mitra, mengajar di sekolah, dan sebagainya. Tema yang diajarkan 

oleh mahasiswa juga bermacam-macam, ada belajar menghitung, belajar bahasa inggris, 

belajar menggambar, menari, dan masih banyak lagi. Dari kegiatan ini, mahasiswa dapat 

belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak. Meskipun ada beberapa anak yang 

cukup sulit untuk diajari, tetapi dengan perlahan kami bisa mengajari mereka. 



 

 

3.5 Liwetan 

Acara liwetan merupakan suatu kegiatan makan-makan pengikat kebersamaan antara kami 

(peserta Comdev) dengan mitra dan juga warga sekitar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mempererat rasa kebersamaan antara peserta Comdev dengan warga sekitar serta berbagi 

kebahagiaan melalui sajian-sajian lezat (nasi liwet beserta lauk pauk sederhana) bersama para 

peserta liwetan.  

 

3.6 Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan 

Kerja bakti membersihkan lingkungan ini merupakan kegiatan sosial wajib yang 

dilaksanakan oleh peserta Comdev. Biasanya mahasiswa membersihkan area-area yang dirasa 

memiliki kegunaan atau manfaat lebih bagi masyarakat sekitar. Contohnya adalah 

membersihkan lapangan, membersihkan masjid atau mushollah, dan lain sebagainya. Seperti 

yang dilakukan mahasiswa di Desa Sumurugul. Mereka membersihkan lapangan multifungsi 

yang terdapat didesa tersebut. Target mereka adalah warga Desa Sumurugul yang sering 

menggunakan lapangan (yaitu para petani cengkeh di Sumurugul dan anak-anak kecil yang 

sering bermain bola di lapangan). Kegiatan ini bertujuan agar para petani cengkeh dapat 

mereasa nyaman dan kebersihan tempat penjemuran tatap terjaga dan anak-anak kecil yang 

sering bermain bola di lapangan pun merasa lapangan lebih bersih dan layak digunakan. Hal 

yang sama juga dilakukan oleh mahasiswa lain dengan kegiatan menebang dan 



 

membersihkan rumput liar yang ada di RT 002/01 agar tidak terlihat kumuh dan lebih bersih. 

Banyaknya binatang berbahaya yang sembunyi dibalik rumput liar mengakibatkan rasa cemas 

ketika anak-anak bermain di daerah tersebut. Jadi, penebangan rumput liar ini juga berguna 

untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak yang bermain. 

 

3.7 Pemeriksaan Kesehatan Gratis 

Pemeriksaan Kesehatan Gratis merupakan acara pemberian jasa dan konsultasi kesehatan 

gratis bagi masyarakat Kecamatan Wanayasa. Setelah melakukan pemeriksaan dan konsultasi 

dilanjutkan dengan pemberian resep dan obat secara gratis juga. Kegiatan sosial ini dilakukan 

gabungan oleh seluruh mahasiswa Comdev 2017. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan ini 

yakni 167 orang. Dari kegiatan ini, mahasiswa dapat lebih mengeratkan hubungan dengan 

warga sekitar. Dan dari kegiatan medical check up, warga sekitar bisa tetap waspada dengan 

kesehatan tubuh mereka, dan menjaga lingkungan tetap bersih untuk kesehatan dan 

kebersihan warga sekitar. 



 

 

 

BAB. 4 KEGIATAN SEKUNDER 

Kegiatan sekunder merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh 

peserta Program Comdev 2017. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mahasiswa mampu 

memberikan sumbangsih dampak yang positif melalui penerapan ilmu yang diperoleh selama 

di Universitas Prasetiya Mulya. Kegiatan sekunder ini bersifat kelompok dan wajib 

dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok. Pada saat kelompok melaksanakan, aturan 

mengenai tinggal di rumah dapat ditiadakan dengan sebelumnya memberikan laporan kepada 

Fasilitator. Kelompok tetap wajib menjaga barang-barang yang penting dengan baik. 

Kegiatan sekunder dilakukan dalam skala wilayah desa setempat dimana Builder tinggal. 

Builder diwajibkan untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan builder lainnya dalam 1 

desa yang sama. 

Mengacu kepada hal ini, maka pembuatan Laporan Rencana Kegiatan Sekunder dapat 

diduplikasi antar Builder pada 1 desa yang sama. Dalam kegiatan sekunder, Builder 

diwajibkan membuat suatu event berskala desa. Skala desa tidak mengandung arti harus 

seluruh desa berpartisipasi. Skala desa mengandung arti bahwa segmen-segmen yang disasar 

oleh builder dalam event tersebut, harus dapat berpartisipasi. Makna segmen yang disasar 

adalah Builder diperbolehkan untuk memilih segmen mana yang akan menjadi target dari 

kegiatan sekunder ini. Boleh anak-anak usia dini, anak-anak Sekolah Dasar, dan seterusnya, 

atau Ibu-ibu Rumah Tangga, pemuda, atau sejenisnya. Segmen ini dibuat agar Builder dapat 

fokus merancang event yang sesuai dengan kategori perilaku dan demografis mereka. 

4.1 Kegiatan Sekunder Desa Sukadami 

Gelombang 1 

Nama Kegiatan : Lalaju Bareng Sareng Wargi Sukadami (Nobar bersama warga Sukadami) 

film The Billionaire 

Kegiatan ini dihadiri oleh sebanyak 50 orang warga Desa Sukadami. Terdapat dua alasan 

mengapa kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa. Alasan yang pertama adalah berdasarkan 

pengakuan Kepala Desa Sukadami, kewirausahaan di Desa Sukadami masih sangat rendah 

dimana kurang lebih hanya terdapat 10 UMKM yang ada di desa ini. Selain itu kebanyakan 

pemuda di Desa Sukadami belum memiliki pekerjaan sehingga desa ini memiliki banyak 

potensi sumber daya manusia yang masih bisa dikembangkan. Warga Sukadami juga masih 

memiliki persepsi bahwa memiliki bisnis bukan merupakan cara untuk memberantas 

kemiskinan dan juga penggangguran. Pandangan ini membuat lapangan pekerjaan yang 

tersedia di desa ini juga masih sangat terbatas. Alasan yang kedua adalah kebanyakan dari 

mitra di Desa Sukadami masih belum mau dan malu-malu dalam memasarkan produknya 

sendiri. Padahal dengan kemauan dan semangat bisnis yang tinggi, produknya pasti dapat 

dikembangkan secara lebih luas. Mahasiswa juga ingin agar para mitra dapat saling mengenal 

satu sama lain secara lebih dekat. Dengan begitu kedepannya diharapkan mereka bisa saling 



 

mendukung dan membantu usaha satu sama lain. 

Gelombang 2 

Nama Kegiatan : Sukadami Bogoh Beresih 

Masalah yang dihadapi desa Sukadami yang tidak memiliki solusi selama ini adalah tidak 

adanya tempat pembuangan sampah. Sehingga dalam jangka panjang akan menjadi masalah 

yang berbahaya bagi lingkungan. Tidak adanya lahan Tempat Pembuangan Sampah 

sementara dan tidak ada pengurus kegiatan menjadi akar masalah yang dihadapi desa 

Sukadami. Untuk menjawab akar permasalahan diatas, kami memberikan solusi melalui 

program Sukadami Bogoh Beresih (SBB) merupakan sebuah program yang memiliki fokus 

pada kebersihan lingkungan dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan tujuan utama 

untuk mengatasi masalah sampah. Melalui program ini, mahasiswa membuat sistem 

pengumpulan dan pengangkutan sampah dari desa sukadami ke TPS terdekat di purwakarta. 

Sistem ini mencangkup membuat struktur pengurus sampah, iuran desa, lahan sampah 

sementara di setiap RW, dan berhubungan dengan Dinas Kebersihan Purwakarta. Diharapkan 

dengan adanya program ini, warga Sukadami jadi lebih menyadari kegentingan masalah 

sampah ini dan dapat memanfaatkan sampah untuk menjadi hal yang lebih berguna. 

 

4.2 Kegiatan Sekunder Desa Legokhuni 

Gelombang 1 

Nama Kegiatan : Simulasi Bisnis 

Simulasi bisnis yang akan dilakukan adalah sebuah kombinasi kegiatan antara kegiatan 

permainan yang dipadukan dengan nilai simulasi secara bisnis. Karena edukasi mengenai 

pola pikir, karakter, dan mental yang baik sebaiknya ditanamkan sejak dini, terutama kepada 

anak yang duduk di bangku kelas 4 SD – 5 SD. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

menanamkan hal-hal positif tersebut, salah satunya adalah dengan membuat simulai bisnis 

yang diimplementasikan dengan menarik agar anak-anak yang duduk di bangku kelas 4 SD - 

5 SD tersebut dapat menerima nilai serta edukasi yang diberikan. Jika kegiatan yang biasanya 

dilakukan oleh para siswa adalah kegiatan belajar-mengajar dan olahraga, acara sekunder 

kami yang bertemakan SIMBIZ akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bermain 



 

games sambil belajar. Kegiatan ini akan dimulai dengan beberapa pos permainan dan 

simulasi jual beli pada akhir dari permainan. Simulasi Bisnis Legokhuni akan dilakukan di 

SDN Legokhuni. Target jumlah peserta adalah 50 orang dengan rentang kelas 4 SD atau 5 

SD, yang terdiri dari 1 angkatan dalam SDN Legokhuni. 

Gelombang 2 

Nama Kegiatan : Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan 

Kegiatan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu demo masak dan juga pelatihan keterampilan 

menganyam piring menggunakan lidi. Sebelum ataupun sesudah acara, juga direncanakan 

akan ada motivator yang membakar semangat para masyarakat sehingga mereka lebih 

bersemangat. Demo masak direncanakan akan mengajarkan warga desa mengenai jenis 

makanan yang memiliki potensi jual dan juga mudah untuk dibuat. Untuk kerajinan tangan, 

nantinya akan diberikan pelatihan tentang cara membuat kerajinan atau anyaman kreatif dari 

lidi yang berasal dari kekayaan yang ada di Desa Legokhuni, sehingga menghasilkan karya 

yang ternilai dan bermanfaat yaitu anyaman lidi. Anyaman lidi tersebut bisa menjadi salah 

satu usaha baru bagi masyarakat Legokhuni yang juga memiliki daya beli yang tinggi juga di 

desa ini. 

 

4.3 Kegiatan Sekunder Desa Wanasari 

Gelombang 1 

Nama Kegiatan : Pemberian Fasilitas Wastafel Portable & Penyuluhan “Sanitasi Berbasis 

Masyarakat” 

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Puskesmas setempat, diare merupakan salah satu 

penyakit yang masuk ke dalam 10 peringkat penyakit yang sering ditemukan dan pada 

umumnya yang terjangkit penyakit diare ini adalah mayoritas anak-anak. Kemudian, kami 

melakukan wawancara kepada sepuluh orang siswa Sekolah Dasar di Desa Wanasari. Tujuh 

dari sepuluh mengatakan bahwa mereka mencuci tangan hanya kalau tangan terlihat kotor 

dan 3 lainnya mengatakan bahwa cuci tangan dilakukan sebelum dan sesudah makan namun 

tidak menggunakan sabun. Pada akhinya, hal ini yang menjadi bukti dan dorongan 

mahasiswa untuk melakukan kegiatan memberikan sarana untuk mencuci tangan yaitu 

wastafel portable kepada anak-anak di sekolah-sekolah setempat, sekaligus memberikan 



 

arahan atau penyuluhan mengenai bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar. 

Gelombang 2 

Nama Kegiatan : Dedauran - Pembuatan Tempat Sampah dari Sampah Layak Pakai yang di 

Daur Ulang 

Program ini merupakan suatu kegiatan mengolah sampah layak pakai menjadi produk daur 

ulang yang lebih berguna, yaitu tempat sampah. Hal ini selain berguna untuk mengurangi 

sampah yang berserakan di jalan juga untuk menghasilkan tempat sampah yang sangat 

dibutuhkan di Desa Wanasari. Hal ini sesuai dengan permintaan Kepala Desa Wanasari, yang 

menginginkan mahasiswa Comdev untuk membantu membersihkan dan mengatasi masalah 

sampah di Desa Wanasari. Selain itu, sulitnya menemukan tempat membuang sampah di 

sekitar jalan Desa Wanasari juga melatarbelakangi pelaksanaan program ini. Program ini 

akan diawali mensosialisasikan kegiatan ini kepada warga desa untuk mengajak keikutsertaan 

mereka. Dilanjutkan dengan kegiatan mengumpulkan sampah yang berserakan di jalan dan 

memisahkan sampah yang masih layak pakai dengan yang tidak bersama dengan warga desa. 

Selanjutnya, sampah tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu agar mengurangi kandungan 

bakteri dari sampah tersebut. Kemudian, kegiatan ini akan dilanjutkan dengan membuat 

prototype dari produk tempat sampah tersebut. 

 

4.4 Kegiatan Sekunder Desa Wanayasa 

Gelombang 1 

Nama Kegiatan : Wanayasa Bersih Jeung Berkualitas 

Program ini diambil sejalan dengan tujuan kami untuk menyadarkan penduduk Wanayasa 

untuk lebih memerhatikan nilai kebersihan dan pengelolaan sampah menjadi barang yang 

memiliki nilai jual atau suatu barang yang memiliki fungsi sehingga dapat mengurangi 

jumlah sampah yang ada. Mahasiswa mengundang penduduk Desa Wanayasa untuk 

berlomba berkreasi memanfaatkan sampah rumah tangga, seperti botol minum bekas. 

Kelompok terdiri dari tiga sampai lima warga, dan mereka akan diberikan waktu selama satu 

jam untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka, dengan bantuan mentoring dari dua 

anggota builder pada setiap kelompoknya. Untuk membantu menginspirasi para peserta, kami 



 

akan menampilkan beberapa contoh daur ulang sampah dari internet. 

Gelombang 2 

Nama Kegiatan : English Day 

Berawal dari tujuan kami untuk membangun dan mengembangkan desa Wanayasa sebagai 

desa wisata, diperlukan adanya dukungan dari beberapa sektor. Salah satu sektor yang 

penting adalah sumber daya manusia dengan kemampuan dalam berkomunikasi dalam bahasa 

asing sehingga diharapkan masyarakat dapat siap untuk menarik turis mancanegara ke Desa 

Wanayasa. Namun di Desa Wanayasa, khususnya untuk pelatihan Bahasa Inggris di jenjang 

SD masih kurang diperhatikan. Sekolah-sekolah SD di Desa Wanayasa mengaku bahwa 

mereka merasa kekurangan tenaga untuk mengajarkan Bahasa Inggris. Sehingga pilihan 

mahasiswa  jatuh kepada kegiatan English Day sebagai kegiatan sekunder dengan tujuan 

untuk mengedukasi anak-anak SD Desa Wanayasa terhadap bahasa Inggris. English Day 

adalah sebuah kegiatan yang mengajarkan bahasa Inggris terhadap para siswa-siswi SD 

melalui beberapa rangkaian program yang interaktif, menyenangkan, dan dinamis. Rangkaian 

kegiatan yang dilakukan akan menggunakan beberapa alat bantu atau fasilitas, dimana 

fasilitas inilah yang nantinya akan digunakan untuk membantu para siswa-siswi untuk saling 

berlajar berbahasa Inggris satu sama lain serta dapat menjadi perantara transfer ilmu bagi 

para relawan pengajar dengan para peserta (siswa-siswi SDN 1, SDN 2, dan SDN 3). 

Kegiatan pengajaran serta pemberian fasilitas ini diharapkan akan mendorong para murid-

murid dan tenaga pengajar di Desa Wanayasa untuk belajar bahasa Inggris kedepannya. 

 

4.5 Kegiatan Sekunder Desa Sumurugul 

Gelombang 1 

Nama Kegiatan : Simulasi Pengelolaan Keuangan Pribadi 

Sektor ekonomi di Desa Sumurugul sedang dalam proses pengembangan, dimana sudah 

terdapat banyak pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakatnya untuk menggerakkan kegiatan 

ekonomi, baik dari sektor mikro hingga besar. Namun, dari informasi yang mahasiswa cari 

dan peroleh diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor perekonomian 

di Desa Sumurugul masih belum melakukan pencatatan atas segala pendapatan maupun 

pengeluaran yang dimiliki. Sehingga ada masyarakat yang melakukan penjualan namun tidak 

memperoleh keuntungan, namun kerugian. Hal ini disebabkan karena “besar pasak daripada 



 

tiangnya”, pengeluaran yang dilakukan, lebih besar dari pendapatan yang dimiliki. Dengan 

diadakannya kegiatan workshop ini diharapkan masyarakat desa dapat memahami pentingnya 

pengelolaan keuangan. Dalam jangka panjang, diharapkan jika masyarakat sudah mampu 

mengelola keuangan yang ada, ia dapat melakukan investasi dan bentuk-bentuk pengelolaan 

keuangan lainnya yang berguna dalam meningkatkan taraf hidupnya. 

Gelombang 2 

Nama Kegiatan : Workshop Pemanfaatan Energi Kinetik Sebagai Sumber Daya Alternatif 

Kegiatan ini berupa workshop bagi Bapak-bapak dan pemuda Desa Sumurugul yang 

membahas mengenai pemanfaatan kolecer (baling-baling bambu) sebagai sumber listrik yang 

dapat digunakan untuk alternatif sumber daya lampu (penerangan) di Desa Sumurugul. Ide 

pembuatan sesi workshop didasari dengan adanya fakta bahwa Desa Sumurugul minim akan 

lampu dan memiliki kondisi jalan yang sangat gelap di malam hari. Dengan adanya 

pelaksanaan workshop ini, diharapkan warga dapat memanfaatkan kolecer guna menyalakan 

lampu tambahan dalam upayanya menerangi jalanan di Desa Sumurugul. Dengan adanya 

acara workshop ini, diharapkan masyarakat Desa Sumurugul dapat memahami manfaat lain 

dari kolecer sehingga benda ini tidak hanya digunakan sebagai alat permainan atau hobi 

semata, namun juga dapat bermanfaat sebagai suatu hal yang berguna, khususnya sebagai 

sumber energi listrik. Selain itu, diharapkan adanya penggunaan kolecer sebagai sumber 

energi juga mampu mengatasi permasalahan desa berupa lampu jalanan yang minim dan 

kondisi desa yang gelap di malam hari dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Selain 

itu, diharapkan masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru mengenai 

perlistrikan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

4.6 Kegiatan Sekunder Desa Babakan 

Gelombang 1 

Nama Kegiatan : Pengaturan Usaha Abdi 

Kegiatan ini berisikan tentang Branding, Logo dan Pembukuan dimana alasan mahasiswa 

memilih workshop karena didasari dengan permasalahan yang sedang dialami oleh mitra 

usaha yang terletak di Desa Babakan. Mayoritas mitra usaha yang terletak di Desa Babakan 

memang sebenarnya sudah memiliki logo dan brand tersendiri, namun berdasarkan observasi 



 

yang dilakukan oleh mahasiswa, mitra usaha masih belum mengerti pentingnya branding 

dimana mereka belum menepatkan branding sebagai salah satu komponen utama dalam 

produk mereka. Mereka tidak mengerti bahwa dengan adanya branding yang dimiliki oleh 

produk usaha mereka mampu membantu memperkuat eksistensi produk dari mitra tersebut, 

meningkatkan awareness dari produk sehingga produk dapat bersaing dengan produk-produk 

lain yang berada di pasaran. Diharapkan setelah mengikuti program ini peserta dapat 

mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan dalam kegiatan usaha mereka maupun 

kegiatan sehari-hari. 

Gelombang 2 

Nama Kegiatan : Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Penggunaan 

Kotak P3K 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua dusun Desa Babakan, mahasiswa mendapatkan 

informasi bahwa Desa Babakan saat ini tidak memiliki puskesmas sendiri maupun toko obat 

yang menjual obat-obatan. Selain itu, Desa Babakan tidak memiliki ambulans yang dapat 

digunakan untuk menjemput dan mengantar warga yang sakit ke puskesmas terdekat maupun 

rumah sakit. Berangkat dari permasalahan tersebut, mahasiswa dan mahasiswi Prasetiya 

Mulya yang tengah mengemban misi untuk memajukan Desa Babakan, berinisiatif untuk 

membuat sebuah acara yang dapat memberikan pengetahuan dan keahlian tambahan kepada 

masyarakat. Acara yang akan kami buat berupa Penyuluhan dan Pembinaan kepada warga 

Desa Babakan mengenai Prosedur Pertolongan Pertama. Diharapkan setelah mengenal 

pertolongan Pertama, peserta dapat melaksanakan tugas di lingkungan kerja atau di 

lingkungan tempat tinggal dengan sebaik – baiknya. Sehingga dengan tindakan sederhana dan 

peralatan yang terbatas, penderitaan korban dapat dikurangi, cacat tubuh dapat dihindari serta 

perawatan dirumah sakit dapat diperpendek. 


