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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat-Nya dan telah
memberikan kesempatan terlaksananya program
Community Development (selanjutnya disebut
Comdev) Universitas Prasetiya Mulya, yang pada
tahun 2020 ini dilaksanakan di 2 Kabupaten di
wilayah Jawa Barat, yakni Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Kuningan. Sebagai program yang
berfokus pada pengembangan kapasitas dan
kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas
kewirausahaan yang diterapkan di sebuah desa,
program Comdev tahun ini melakukan pembinaan
terhadap total 114 mitra UMKM di kedua
Kabupaten tersebut. Selama kurang lebih 30 hari
live-in di desa ditambah 4 bulan pendampingan
secara periodik, kelompok mahasiswa menerapkan

Jajaran Universitas Prasetiya Mulya;
Bupati Kuningan dan Bupati Cianjur beserta jajarannya;
Badan Kesbangpol Provinsi Banten;
Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat;
Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan;
Ibu Kapolres Cianjur dan Kuningan beserta jajarannya;
Ibu Dandim Cianjur dan Kuningan beserta jajarannya;
Camat Pacet dan Cipanas beserta jajarannya;
Camat Cigugur dan Kramat Mulya beserta jajarannya;
Seluruh kepala desa tempat dilaksanakannya program Comdev beserta jajarannya.

Besar harapan kami, jika program Comdev yang dilaksanakan tahun ini dapat bermanfaat
untuk semua pihak yang terlibat, khususnya bagi mitra binaan untuk pengembangan
ekonomi kedepannya. Laporan ini disusun dengan sebaik-baiknya, untuk secara ringkas
menggambarkan proses pelaksanaan program Community Development tahun 2020,
untuk dapat dilaporkan kepada pihak-pihak terkait.

Ucapan Terima KasihUcapan Terima Kasih
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Tangerang, 8 Agustus 2020

Prof. Dr. Djisman Simandjuntak
Rektor Universitas Prasetiya Mulya

ttd

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 atau
penyuluhan terkait berbagai disiplin ilmu mahasiswa, hingga kegiatan-kegiatan sosial
seperti kerja bakti, ronda malam, senam sehat, dan sebagainya. Sebagai puncak
pelaksanaan kegiatannya, program Comdev memiliki acara pentas kebudayaan yang khas
disebut Saung Rahayat. Pada Saung Rayahat 2020, baik di Kabupaten Cianjur maupun
Kabupaten Kuningan, dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati setempat. Di Kabupaten
Cianjur dihadiri oleh Bapak H. Herman Suherman, dan di Kabupaten Kuningan dihadiri
oleh Bapak H. Acep Purnama, SH., MH.
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 :



TENTANG
PROGRAM COMDEV
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

2020
22.5%

2019
21.9%

2014
11.7%

2018
10.1%

2017
8.3%

2016
7.9%

2013
7.7%

2015
6.1%

2012
3.8%

                       : 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

       :   10 Desa di Kecamatan
Cibeber & 4 Desa di Kecamatan

Pacet, Kabupaten Cianjur

Lokasi ComdevVISI
Mewujudkan desa yang mandiri, berkelanjutan,
dan unggul dengan sentuhan kewirausahaan
berbasis potensi dan kearifan lokal

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.

19
39

59

31

40

42
52

111

Telah dilakukan sejak tahun 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:

Rekam Jejak Comdev

              : Masing-masing 5 Desa di
Kecamatan Cugenang, Kecamatan

Pacet, Kecamatan Cipanas, dan
Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten

Cianjur

2008 - 2010

2011 - 2013 

2014 - 2016

2017

2018

2019

              : 5 Desa di Kecamatan
Cipanas, 6 Desa di Kecamatan Pacet,

Kabupaten Cianjur dan 8 Desa di
Kecamatan Cigugur, 1 Desa di

Kecamatan Kramat Mulya,
Kabupaten Kuningan

2020

Community develompment
has a long history of

innovation and learning from
experience.

"

"
-  Ben Bernanke

Pacet, Cianjur

Cipanas, Cianjur

Cigugur, Kuningan

Kramat Mulya, 
Kuningan

Desa Puncak
Desa Babakan Mulya

Desa Cileleuy
Desa Cisantana
Desa Gn. Keling

Desa Cigugur
Desa Windu Herang

Desa Cipari

Desa Gadog
Desa Cipendawa

Desa Sukatani
Desa Ciputri
Desa Cibodas

Desa Sukanagalih

Desa Pajambon

Desa Cipanas
Desa Cimacan

Desa Sindanglaya
Desa Sindangjaya

Desa Palasari

Grafik Jumlah Mitra 
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JENIS KELOMPOK 

Jumlah Peserta

753

          adalah kelompok yang
mendampingi mitra Comdev secara
langsung. Kelompok builder tinggal
bersama dirumah mitra selama sebulan.
Jumlah anggota kelompok builder adalah
6-7 mahasiswa, dengan komposisi
kelompok terdiri dari berbagai jurusan
seperti bisnis, marketing, akuntansi, dan
keuangan. Kelompok builder bertanggung
jawab untuk meningkatkan kapasitas
mitra melalui aktivitas bisnis yang
dijalankan dalam berbagai aspek bisnis.

                        adalah kelompok yang memiliki
peran berkaitan dengan pengembangan usaha
pada level desa serta meningkatkan level
pemasaran mitra menuju teknologi yang lebih
baik maupun cakupan yang lebih luas.
Membangun kordinasi dalam level Kecamatan,
Kabupaten, Dinas, dan stakeholder lain dalam
level yang lebih tinggi. Kelompok Energizer
mengkordinir identitas-identitas yang sudah
dibangun dalam level desa, agar dapat muncul
satu identitas yang mengikat di level kecamatan.

                          adalah kelompok yang
berperan untuk menggali informasi-
informasi penting terkait potensi wilayah
(alam, SDM, budaya, dan sebagainya) serta
produk unggulan dalam level desa dan
kecamatan. Segala informasi tersebut
dapat diidentifikasi serta dikembangkan
menjadi alternatif untuk membentuk
identitas desa/kecamatan.

BUILDER ENERGIZER

EXPLORER
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Dalam pelaksanaan Community Development di dua daerah, yaitu
Kabupaten Cianjur dan Kuningan, terdapat beberapa kategori
usaha yang ada. Persentase paling besar (sebanyak 95 mitra)
merupakan usaha di bidang F&B (Food & Beverage). Posisi
selanjutnya dengan total 6 mitra yaitu Kelompok Usaha, salah satu
contohnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan
bidang jasa, kerajinan, obat dan jamu menempati posisi yang
relatif hampir mirip. Sekitar 4 sampai dengan 5 mitra yang fokus
terhadap bidang tersebut. Tidak menutup kemungkinan
kedepannya akan ada penambahan kategori lain. Dengan variasi
kategori usaha akan membuat warna dalam pelaksanaan
Community Development selanjutnya.

ABOUT PROGRAM PROFIL TESTIMONI DOKUMENTASIRESULTS

MITRA USAHAHA



Fase persiapan
merupakan fase awal
proses yang dilalui dan
bertujuan untuk
menyiapkan proses
pendampingan usaha
yang dilakukan oleh
kelompok builder
kepada mitra usaha.

Fase live-in adalah fase
utama pelaksanaan
program Comdev dan
menjadi periode
pelaksanaan
pendampingan usaha
mitra yang intensif.

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.

Pasca Live-InLive-InPersiapan

COMDEV 2020

Tahapan 
Program

29 JANUARI - 27 FEBRUARI MARET - JUNISEPTEMBER - DESEMBER
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Mahasiswa dapat memberikan edukasi
kepada mitra baik secara langsung
maupun tidak langsung seperti melalui
video tutorial step-by-step yang
menggunakan cara-cara termudah dari
hasil eksplorasi kelompok dengan
pertimbangan dari sisi mitra agar mitra
mampu memahami target konsumen,
diferensiasi, ataupun competitive
advantage sehingga mitra dapat
meneruskan aktivitas marketing setelah
periode Community Development
selesai.

Selama masa Live-In Comdev, terdapat beberapaaspek bisnis mitra yang harus
dibenahi dandikembangkan oleh mahasiswa. Salah satunyaadalah operasional
dan produksi. Mahasiswadituntut untuk mengetahui dan terlibat dalamalur kerja
mitra saat menjalankan produknya.Sehingga mitra mengerti pentingnya
konsistensi kualitas, kuantitas produk, higienitas, dan efektivitas dalam produksi.

Manajemen Operasional dan Produksi

Mitra setuju terhadap poin-
poin yang disebutkan
kelompok seperti mengganti
aset lama yg sudah rusak
dengan yang baru dan lebih
bagus, training SOP dan
flowchart agar konsistensi
rasa dapat tercapai.

Output: 

Manajemen Pemasaran

Membuat Logo baru, kartu nama, brosur, serta menambahkan channel
distribusi baru dari hotel, sekolah hingga tempat persinggahan.

Output: 

Manajemen Keuangan

Mahasiswa mendampingi mitra dalam
memahami manajemen keuangan
dengan memberikan saran untuk
melakukan pencatatan penjualan
secara teratur pada buku jurnal yang
dibuat, selain itu setelah menghitung
COGS Mitra, kelompok memberi tahu
seberapa besar profit yang akan 

Pembuatan buku pencatatan kas masuk dan keluar, buku pencatatan utang, buku
laporan laba-rugi sederhana, dan buku panduan untuk mengisi pencatatan
keuangan tersebut.

Output: 

didapatkan dengan COGS produk yang dijual sehingga meminimalisir penjualan yang
merugikan bagi usaha mitra.

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,
Mahasiswa harus dapat mengidentifikasi penyebab tidak
maksimalnya produksi mitra sehingga menurunkan
profit yang disebabkan oleh kesibukan mitra, serta
mampu memberikan peningkatan kapasitas mitra
perihal bagaimana cara mengembangkan bisnis yang
baik dan benar.

Menghire 1-2 pegawai pada hari yang telah ditentukan sesuai dengan hari kerja
mitra serta sistem insentif untuk pekerja.

Output: 

Proker Builder
Primer
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Sebagai sebuah program pemberdayaan, Program
Comdev percaya bahwa pengetahuan dan
keterampilan adalah kunci untuk keberlanjutan usaha
dari sisi internal. Oleh karena itu salah satu kegiatan
utama Program Comdev adalah transfer
pengetahuan dari mahasiswa dan Dosen
Pembimbing Lapangan kepada mitra usaha, Program
Comdev menggunakan metode pre dan post test
untuk mengukur perubahan kapasitas pengetahuan
mitra usaha. Variabel yang coba diukur dibagi menjadi
5 bagian yaitu motivasi dan pengetahuan dasar
kewirausahaan, manajemen operasional, menajemen
pemasaran, manajemen sumberdaya manusia dan
manajemen keuangan.
Kelompok builder, sebagai garda terdepan dalam
upaya transfer pengetahuan, juga bertugas untuk
memberikan pengukuran terhadap perubahan
kapasitas pengetahuan mitra usaha tersebut. Untuk
menjaga kualitas data, interviewer diwajibkan adalah
orang yang sama ketika pre maupun post test. Pada
penyajian data, tingkat kapasitas pengetahuan mitra
akan dibagi dalam 4 kategori yaitu kurang, cukup, baik
dan sangat baik.

Motivasi Rendah
Keterbatasan Produksi
Pemasaran yang terbatas
Tidak adanya pencatatan  keuangan
Pengelolaan SDM yang kurang

Berikut beberapa pointerkait kondisi mitra sebelum
pendampingan dari data deskriptif yang didapat Tim
Comdev:

Data pada saat pre test dijelaskan bahwa dari 114 mitra
ada sebanyak 3 % (3 mitra) yang berada dalam kategori
“KURANG”. Selanjutnya ada 45 % (51 mitra) yang berada
dalam kategori “CUKUP”. Selanjutnya ada 47 % (54 mitra)
yang berada dalam kategori “BAIK” dan terakhir ada 5 %
(6 mitra) yang berada berada dalam kategori “SANGAT
BAIK”.

Sedangkan pada data post test dijelaskan bahwa dari 114
mitra tidak ada mitra yang masuk kategori “KURANG”.
Selanjutnya ada sebanyak 12 % (13 mitra) yang berada
dalam kategori CUKUP. Selanjutnya terdapat 62 % (71
mitra) yang berada dalam kategori “BAIK” dan terakhir
ada 26 % (30 mitra) yang berada dalam kategori “SANGAT
BAIK”.

Dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan
bahwa terjadi perubahan tingkat kategori dari
perbandingan pre test dan post test ke arah yang
lebih baik. Hal yang menarik dari perubahan
tersebut salah satunya adalah tidak ada lagi
kategori “KURANG” pada grafik data post test. Dari
grafik juga diterangkan bahwa prosentase mitra
yang yang berada dalam kategori “CUKUP” berubah
berkurang sebanyak 33 % (38 mitra). 

Mitra memiliki semangat untuk keluar dari
permasalahan usahanya;
Mitra memiliki keinginan yang kuat untuk
berkembang;
Mitra beradaptasi dengan proses penjualan
dan pemasaran baru serta melakukan
pembaharuan kanal distribusi yang baru;
Mitra sudah melakukan pencatatan keuangan
baik pribadi dan usaha;
Mitra cermat dalam merekrut SDM dengan cost
yang rendah.

Tim Comdev mencoba mendalami dari hasil grafik
tersebut dihubungkan dengan data deskriptif yang
diperoleh. Kenapa perubahan positif tersebut
terjadi?. Perubahan tersebut terjadi antara lain
adalah karena 

"Pengetahuan adalah kekuatan"
-  Francis  Bacon

Yang menarik selanjutnya adalah perubahan
prosentase ke arah positif pada kategori “BAIK” dan
“SANGAT BAIK” yaitu masing-masing bertambah 15
% (17 mitra) dan  21 % (24 mitra). Dari penjelasan
tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan serta
pendampingan yang dilakukan oleh mahasiswa
dan DPL ke mitra comdev 2020 bisa dikatakan
positif meningkatkan kapasitas pengetahuan bisnis
mitra secara keseluruhan.

Sebuah Upaya Membangun Kapasitas Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis UKM Pedesaan ....

06
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Sebelum Comdev

Setelah Comdev
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Bagian ini menjelaskan lebih mendetail per kategori atau bidang pengetahuan dari mitra usaha yang
menjadi sasaran dari pendampingan Program Comdev 2020. Dalam pengukuran yang dilakukan, tim
comdev menggunakan skala 1 sampai 5 untuk menilai perkembangan kapasitas pengetahuan mitra dalam
bisnis dan memberikan skor kepada skala tersebut. Melalui skor tersebut, dilakukan penilaian rata-rata
yang menunjukkan posisi pengetahuan mitra usaha dan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok
yaitu “KURANG”, “CUKUP”, “BAIK” dan “SANGAT BAIK”. Kami melakukan penilaian juga terhadap perubahan
pengetahuan kewirausahaan dan manajerial usaha sebagai hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh
kelompok mahasiswa di Program Comdev. Perubahan tersebut tergambar melalui grafik radar dan
dijelaskan melalui garis yang diberi warna. Garis berwarna biru menggambarkan posisi kapasitas
pengetahuan mitra usaha sebelum Program Comdev dan garis berwarna merah menunjukkan posisi
setelah pendampingan Program Comdev.

Kategori PENGETAHUAN DASAR KEWIRAUSAHAAN berubah meningkat dari skala skor sebelum
pendampingan yaitu 3,20 dan berubah setelah pendampingan menjadi 3,70. Hal ini mengartikan
bahwa perubahan yang terjadi pada mayoritas mitra masuk dalam kategori “BAIK” baik sebelum
maupun sesudah pendampingan dengan peningkatan skala skor sebesar 0,50.  Mitra memiliki
semangat untuk keluar dari permasalahan usahanya, motivasi yang tinggi dalam menjalankan
usahanya walau dalam keadaan kesulitan melakukan produksi dengan bermodalkan kesadaran.
Semangat yang tinggi kemudian membuat mitra dapat memperbaiki bisnis mereka bahkan di masa
pandemi akibat COVID 19.

Kategori MANAJEMEN OPERSIONAL berubah meningkat dari skala skor sebelum pendampingan yaitu
4,00 dan berubah setelah pendampingan menjadi  4,25. Hal ini mengartikan bahwa perubahan yang
terjadi pada mayoritas mitra masuk dalam kategori “SANGAT BAIK”, baik sebelum maupun sesudah
pendampingan dengan peningkatan skala skor sebesar 0,25. Keterbatasan produksi, kekurangan
modal, dan keterbatasan alat dianggap bukan lagi sebagai sebuah hambatan bagi mitra untuk
mengembangkan usahanya. Mitra berusaha disiplin menjalankan SOP (Standard Operational
Prosedure) yang sudah dibuat untuk meningkatkan kreativitasnya dalam mengkreasikan resep untuk
membuat produk yang memenuhi standar tinggi dan disukai konsumennya. Sedangkan kemampuan
untuk mengukur kapasitas produksi tercermin dari analisis mitra dalam memperhitungkan kebutuhan
alat produksi.

Kategori MANAJEMEN PEMASARAN berubah meningkat dari skala skor sebelum pendampingan yaitu
2,67 dan berubah setelah pendampingan menjadi 3,50. Hal ini mengartikan bahwa setelah
pendampingan mayoritas mitra masuk dalam kategori “BAIK” setelah sebelumnya mayoritas mitra
hanya dalam kategori “CUKUP. Peningkatan skala skor yang terjadi adalah sebesar 0,83. Kondisi
tersebut digambar melalui bagaimana mitra yang oleh kelompok mahasiswa melakukan diferensiasi
pola pemasaran dengan membiasakan mitra beradaptasi dengan proses penjualan dan pemasaran
baru serta melakukan pembaharuan kanal distribusi yang baru, sehingga mitra memiliki pemahaman
yang baik terkait distribusi barang dan jasa, mitra memiliki kemampuan yang cukup dalam memahami
dan membuat strategi pasar, mitra juga cukup baik dalam memahami target pasar, dan mitra menjadi
lebih bersemangat untuk memasarkan produk dan terbukti dari semangat mitra tersebut mampu
menambah relasi untuk memasok produk mereka. Memang, konsep pelibatan atau partisipasi mitra
usaha dalam proses pengembangan usaha menjadi esensi dalam Program Comdev ini.

Kategori MANAJEMEN KEUANGAN berubah meningkat dari skala skor sebelum pendampingan yaitu
2,50 dan berubah setelah pendampingan menjadi 3,50. Hal ini mengartikan bahwa setelah
pendampingan mayoritas mitra masuk dalam kategori “BAIK” setelah sebelumnya mayoritas mitra
hanya dalam kategori “CUKUP. 

Peningkatan skala skor yang terjadi adalah sebesar 1,00.Mitra sudah mengaplikasikan metode pencatatan
keuangan baik untuk pribadi maupun usaha sehingga terdapat pemisahan yang jelas. Mitra juga sudah
konsisten dalam melakukan pencatatan keuangan. Keuangan pribadi mitra awalnya dicatat menggunakan
buku fisik namun sekarang juga menggunakan microsoft excel. Mitra juga sudah mampu menghitung profit
usahanya karena adanya pemahaman baru dalam menghitung COGS (cost of good sold) atau harga pokok
penjualan serta menentukan harga jual.

Kategori MANAJEMEN SDM berubah meningkat dari skala skor sebelum pendampingan yaitu 2,67 dan
berubah meningkat setelah pendampingan menjadi 3,33. Hal ini mengartikan bahwa setelah pendampingan
mayoritas mitra masuk dalam kategori “BAIK” setelah sebelumnya mayoritas mitra hanya dalam kategori
“CUKUP. Peningkatan skala skor yang terjadi adalah sebesar 0,66. Mitra memiliki beberapa pemahaman baru
mengenai manajemen Sumberdaya Manusia. Mitra sudah memiliki pemahaman dan keterampilan
melakukan pelatihan pada pegawai sesuai SOP yang sudah dibuat. Upah yang diberikan oleh mitra dirasa
setimpal karena mitra sudah mampu mengukur dari seberapa lama proses produksi dilakukan. Selain itu,
mitra dengan cermat memberdayakan tenaga kerja dengan lebih efisien, yakni memanfaatkan anggota
keluarga atau kerabat dekat. Keluarga dekat mitra juga bersedia untuk melanjutkan usaha mitra dengan
keterampilan yang sudah terinternalisasi.

Kesimpulan dari grafik tersebut adalah pelatihan serta pendampingan yang dilakukan oleh kelompok
mahasiswa kepada mitra usaha bisa dikatakan positif meningkatkan kapasitas pengetahuan bisnis mitra
dilihat dari 5 bidang pengetahuan yaitu dasar kewirausahan, manajemen operation, manajemen pemasaran,
manajemen keuangan serta manajemen Sumberdaya Manusia.
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Program Community Development (Comdev) senantiasa berusaha menjadi program yang
ingin melakukan perbaikan dari tahun ke tahun pelaksanaan. Oleh karena itu kami berupaya
untuk mendapatkan informasi mengenai penilaian kepuasan mitra terhadap pelaksanaan
Program Comdev 2020. Melihat lebih dalam, kami juga berupaya untuk mengeksplorasi
saran dan masukan dari para mitra UMKM selaku penerima manfaat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei via google form kepada total
114 UMKM yang menjadi mitra usaha Prograrm Comdev 2020 di Kabupaten Kuningan dan
Kabupaten Cianjur. Beberapa yang memiliki kendala mengisi (karena beberapa faktor)
dibantu dengan menggunakan metode wawancara terstruktur menggunakan media
panggilan telepon. Survey ini membagi pertanyaan menjadi 3 kelompok besar yaitu :

Penilaian mitra terkait kualitas pendampingan usaha; 
Apakah mitra berminat menjadi mitra Comdev kembali di kesempatan lain;. dan 
Apakah mitra bersedia mengajak mitra lain untuk ikut dalam program Comdev.
Penjabaran mengenai hasil penelitian adalah sebagai berikut:

mayoritas mitra yaitu 96 % (110 mitra) menilai kuliatas pendampingan yang
dilakukan mahasiswa dan DPL sesuai yang diharapkan. 

Mayoritas mitra yaitu 90 % (103 mitra) akan merekomendasikan program
Comdev ke UMKM lain.

Mayoritas mitra yaitu 94 % (106 mitra) berminat untuk
bermitra lagi dengan Program Comdev di kesempatan lain.

Dari pemaparan semua gambar tersebut menunjukan bahwa program comdev
yang didapat mitra berdampak kepada usaha yang dijalankan oleh mitra dan
mayoritas merasakan kepuasan terhadap pelatihan dan pendampingan yang
dilakukan oleh mahasiswa dan DPL di program Comdev 2020.

Survei Kepuasan Mitra COMDEV 2020
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Before

After
After

Before

After

Before

After After

Before

Sabun Sarongge
Desa Ciputri

Mochi Harmoni
Desa Sindanglaya

Before

Lin Accesorries
Desa Cipendawa

Bolen Ayu
Desa Cipendawa

Iva Donut
Desa Cileleuy

Kolom Before versus After
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Program PIRT: Pembuatan dan pembaharuan sertifikat PIRT Mitra UMKM 
Program ini membantu pengurusan pembuatan PIRT maupun pembaharuan
sertifikat PIRT para mitra UMKM di Kuningan. Target dari kegiatan ini adalah mitra
yang belum memiliki atau yang masa berlaku sertifikat PIRT nya sudah habis akan
dibantu pengurusannya.

vendor seperti vendor percetakan dan kemasan serta
didalamnya juga disertakan daftar tempat konsinyasi. Daftar
ini diharapkan dapat membantu para mitra dalam
mengembang keberlangsungan usaha mereka baik produksi
maupun distribusi. Target dari kegiatan ini adalah memberi
petunjuk kepada mitra dalam hal mengurus�perizinan dan
sertifikasi serta mempermudah para mitra�dalam mencari
vendor untuk pengemasan dan tempat�konsinyasi produk
para mitra

Gathering Mitra IKM Kuningan dan Komunitas Mitra IKM Kuningan.
Energizer 01 & 02 bekerjasama bersama dengan Dinas Kopdagperin Kabupaten
Kuningan mengadakan seminar yang bertujuan untuk membantu para mitra dalam
menyampaikan aspirasi mereka dan memberikan solusi atas masalah yang mereka
hadapi. Dan diakhiri dengan pembuatan grup whatsapp antara semua mitra dan
dinas. Target dari kegiatan ini adalah seluruh pertanyaan para mitra dan keresahan
mereka dapat terjawab dengan adanya komunitas bersama dinas ini.

Dokumen IUMK merupakan salah satu langkah awal untuk
mengembangkan usaha mitra UMKM. Oleh karena itu, tim penulis
mengajukan bantuan kepada pihak Pusat Layanan Terpadu (PLUT)
untuk membantu pembuatan IUMK mitra. Proses pembuatan
IUMK ini dimulai dengan kunjungan dan pendataan kepemilikan
IUMK. Tahap kedua yakni berdiskusi dengan pihak PLUT dan
penerimaan formulir pendaftaran IUMK yang kemudian
disebarkan kepada tim builder dan mitra binaan. Izin Usaha ini
diserahkan langsung oleh Bapak Camat Kecamatan Pacet
bersamaan dengan dibukanya seminar kegaitan sekunder.

Output: 

Pembuatan Booklet

Pembuatan Booklet buku panduan
pengembangan umkm kuningan ini
bersifat sebagai panduan bagi para
mitra UMKM agar mereka dapat
mengembangkan usaha mereka
dengan lebih efektif dan
menghasilkan input yang baik. Isi dari
booklet ini meliputi langkah untuk
pengurusan perizinan PIRT, Halal,
Surat Laik Sehat. Didalamnya juga
terdapat beragam daftar vendor

Pembuatan Katalog Mitra

Tujuan dari katalog ini adalah untuk membantu dinas perindag
untuk memasarkan mitra UMKM yang sudah dibina oleh
mahasiswa peserta comdev. Target dari kegiatan ini adalah
adanya informasi lengkap yang berisi gambaran sederhana
usaha para mitra UMKM dan adanya informasi yang berkaitan
dengan usaha mitra di lingkungan pemerintahan terkait.

Katalog Produk Unggulan Katalog 

Softcopy katalog Mitra

Output: 

Pembuatan Sertifikat PIRT

Pembuatan dan
pembahuruan
sertifikat PIRT para
mitra

Output: 

Membentuk Komunitas

Terbentuk Komunitas Mitra IKM Kuningan di Grup Whatsapp

Output: 

Pembuatan IUMK

Buku Panduan pengembangan UMKM untuk Mitra

BUMDES atau Badan Usaha milik Desa merupakan sebuah
organisasai Non-Hukum yang bertugas untuk mengelola asset
Desa. Selain mengelola Aset Desa, Bumdes juga dapat mengelola
usaha yang dapat berbentuk barang atau jasa. Berdasarkan
obeservasi yang dilakukan oleh tim penulis, BUMDES di Desa
Gadog, Sukanagalih dan Sukatani kegiatannya masih belum
optimal dan belum dapat berpartisipasi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa. Masalah yang dihadapi oleh tiga
Desa ini berbeda-beda yang membuat penulis berharap dengan
dibuatnya proposal optimalisasi ini dapat membantu
perkembangan Desa.

Keluarnya 18 IUMK

Output: 

Proposal Revitalisasi Desa

Re-branding Produk Mitra
Salah satu masalah yang dihadapi oleh mitra adalah masalah
pengiklanan dan masalah pengelolaan keuangan. Untuk itu
kelompok berinisiatif untuk menciptakan sebuah media
center dengan menggunakan platform media Instagram dan
website. Media Center ini dilakukan bersama dengan tim
explorer yang kemudian akan memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) profil mitra atau pelaku UMKM di Desa Gadog, Sukatani
dan Sukanagalih; (2) Potensi wisata di kegiatan Desa; (3) Tips
mengelola Bisnis, serta (4) informasi mengenai program
pemerintah.

Proposal Revitalisasi Desa

Output: 

Instagram:
@infoberusaha_pacet 

Output: 

Proker Non Builder (Energizer)
Primer
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Penyuluhan IKM Kuningan untuk mengatasi Corona. Dalam
acara ini Energizer 01 & 02 bekerjasama�untuk memberikan
penyuluhan kepada para mitra mengenai bahaya pandemi virus
corona dalam keseharian mereka. Target dari kegiatan ini adalah
diharapkan seluruh mitra dapat lebih waspada dalam menjaga
diri untuk menghindari terpapar virus corona

Penyuluhan Bahaya Pandemi kepada
para Mitra

Mitra terhindar dari wabah virus corona

Output: 
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Membuat suatu forum diskusi via aplikasi chat untuk
meningkatkan keterlibatan peran aktif stakeholder
parriwisata Desa Cisantana. Pada prosesnya, forum ini
dipergunakan sebagai media berdiskusi aktif, produktif dan
sinergis antar para stakeholder terkait pengembangan
parwisata di Desa Wisata Cisantana.

yang mampu memunculkan
keunikan atau identitas
wisata dari masing-masing
desa tersebut. Hal ini juga
berguna untuk membentuk
positioning desa sesuai
dengan keunggulannya.

Terbentuknya social media dalam bentuk instagram dan
facebook untuk mempromosikan destinasi wisata di Gadog,
Sukatani, dan Sukanagalih. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan pemasaran dan mempermudah calon
pengunjung untuk datang ke tempat wisata Desa Gadog,
Sukatani, dan Sukanagalih.

Membuat sebuah modul berisi pengetahuan tentang
standar penginapan. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan pengetahuan tentang standar kualitas
penginapan warga Sukatani

Agen perjalanan yang mengeskplorasi Desa Sindangjaya sebagai
pariwisata berbasis masyarakat untuk pilar ekonomi pasca
pandemi. Tujuannya adalah selain untuk mengedukasi
pemahaman masyarakat terkait atraksi-atraksi wisata, juga
untuk memperkenalkan destinasi-destinasi dan pengalaman
baru serta unik di desa Sindangjaya kepada masyarakat luas.
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Membuat Forum Diskusi

Forum Diskusi Antar Pemangku Kepentingan Pariwisata
Melalui Grup WhatsApp Desa Cisantana

Output: 

Pembuatan Booklet Destinasi Wisata

Program ini dilakukan untuk
menjawab permasalahan
kurang tereksposnya
pariwisata yang berada di
wilayah Desa Pajambon,
Winduherang, Cipari,
Gunungkeling dan Cigugur.
Prosesnya adalah dilakukan
pemetaan potensi masing-
masing desa untuk kemudian
dibuatkan booklet kreatif

Pemetaan Potensi
Wisata dan Booklet
Kreatif Destinasi
Pariwisata

Output: 

Promosi Melalui Media Social

Sosial
media Instagram
@hellopacet

Output: 

Pembuatan Modul Penginapan

Modul Penginapan

Output: 

Membentuk Tim Pariwisata
Tim Pesona lokal terbentuk, semua rencana perjalanan Pesona
Agrowisata Sindangjaya dalam Business Plan, Sosialisasi
Business Plan, meningkatkan sense of belonging dari tim dan
penyedia jasa, IG @Pesona.tnt untuk meningkatkan kesadaran
akan potensi wisata dan penjualan paket perjalanan dan sudah
dipromosikan di IG saat ini, sudah diserahkan kepada Pesona.
Dan pelatihan pemasaran dan pelayanan dilakukan dengan
peserta lebih dr 35 orang dan feedback yang baik, dengan kerja
sama dengan Pak Made, untuk detail bisa lihat paper.

Agen perjalanan "Pesona" dengan tema "Pesona Jilid 1:
Terpesona di Cianjur, Episode 1: Pesona Agrowisata
Sindangjaya"

Output: 

Pembuatan Guidebook Pariwisata
Sebuah panduan wisata yang dapat digunakan para
wisatawan untuk menemukan potensi-potensi wisata
desa Palasari, Sindangjaya dan Cimacan. Dicetak
dalam versi offline kepada hotel-hotel, restoran, dan
kantor desa serta alternatif penyebaran secara digital
via media sosial dan website.

Tourism Directory dan Mini Guidebook untuk
Desa Palasari, Desa Sindangjaya dan Desa
Cimacan

Output: 

Proker Non Builder (Explorer)
Primer

11

ABOUT PROGRAM PROFIL TESTIMONI DOKUMENTASIRESULTS



PROGRAM SEKUNDER KUNINGAN
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      Pelatihan Food Safety.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan kepada mitra pentingnya menjaga kebersihan
baik untuk diri sendiri dan usaha yang mereka jalani serta menjabarkan bahaya dari
buruknya sanitasi terhadap lingkungan. Adapun target uaran dari adanya program ini
adalah mengedukasi kepada mitra perihal kebersihan dan kesehatan dalam menangani
produksi pangan untuk usaha UMKM.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan
kepada mitra bagaimana cara mengatur
finansial sedini mungkin dan mengajak
mereka untuk memperhatikan sistem
keuangan mereka agar lebih terarah dan
teratur. Adapun target uaran dari adanya
program ini adalah mengedukasi kepada
mitra perihal pengelolaan keuangan yang
rapi dan teratur sehingga memudahkan
proses usaha UMKM

      Pelatihan Pengelolaan Keuangan UMKM.
Seminar berjudul “Laris Pisan”
mengangkat topik “UMKM Maju
Bersama Pariwisata”. Seminar
ini diselenggarakan di Gedung
Serbaguna Balai Desa Cisantana
karena memiliki fasilitas yang
cukup memadai. Pada seminar
ini, Kelompok Energizer
Kuningan berkolaborasi dengan
Builder tertentu mengundang

faculty member Universitas Prasetiya Mulya, yaitu Ibu Peni Zulandari
Suroto dan Bapak Arief Budiman. Acara yang dilaksanakan 18 Februari
2020 ini memiliki tujuan terukur, yaitu terbentuknya satu komunitas
atau paguyuban secara resmi baik dalam bentuk kelompok usaha
maupun virtual group, dan 50%UMKM mulai menambah variasi pada
produk baru dari segi kemasan atau ukuran, varian rasa, dan lini produk
baru sebagai tolak ukur motivasi para UMKM meningkat.

      Seminar "Laris Manis"
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PROGRAM SEKUNDER CIANJUR
Seminar Manajemen
Keuangan      dan
Pencatatan
Sederhana.
Seminar ini membahas
mengenai pengolahan
finansial keluarga  dan UMKM
serta pencatatan sederhana
perdagangan. Berlokasi di
BUMDes Cibodas, acara ini
berhasil mendatangkan 30
orang pelaku usaha. Adapun
target luaran program ini
adalah pelaku UMKM di Desa
Cibodas dan sekitarnya dapat
membuat pencatatan
keuangan dan pemisahan
keuangan antara uang
pribadi/keluarga dan uang
untuk kegiatan bisnis UMKM

Seminar Pentingnya Kebersihan dalam
Memajukan Usaha Makanan.
Seminar yang memberikan insight dan
pengetahuan mengenai pentingnya kemampuan
dan pengetahuan akan penanganan dalam usaha
makanan secara benar, dari penanganan bahan
baku sampai pengolahan dan penyajian makanan.
Program ini dilaksanakan berdasar mayoritas dari
mitra berkecimpung di bisnis makanan seperti
keripik, sistik, kue, dan lainnya. Oleh karena itu,
kelompok NonBuilder bersama dengan sebagian
Builder di Desa Cipendawa mengadakan seminar
yang memberikan pengetahuan mengenai
pentingnya kebersihan dalam memajukan usaha
makanan yang menjadi mayoritas usaha mitra-
mitra dan pelaku UMKM lainnya di Desa
Cipendawa. Adapun target luaran program ini
adalah pelaku usaha UMKM di Desa Cipendawa
dan sekitarnya dapat memahami pentingnya
kebersihan dalam memajukan usaha makanan
mulai dari proses penanganan bahan baku hingga
makanan disajikan.

Program ini dilaksanakan
pada 13 Februari 2020 di
PLUT Kabupaten Cianjur.
Dengan target peserta
sebanyak 30-50 orang.
Dengan mengangkat topik
pemasaran dan iklan yang
merupakan permasalahan
utama mitra. Terlebih
untuk menjamah
pemasaran secara online.
Maka, didatangkanlah
dosen yang memang
memiliki kapastias dalam
hal tersebut. 

Seminar UMKM
“CIptakan UMKM
Zaman Now”

      Seminar dan Workshop “Daganganku Laku Karena Aku”
Materi dibawakan oleh Bapak Aris yang merupakan Direktur
dari yang Disampaikan Bambang Family Dairy. Beliau dipilih
karena perjalanan usahanya yang sudah melejit dan patut
dijadikan panutan bagi UKM lainnya di Desa Cipanas dan Desa
Sindanglaya. Peserta merasa termotivasi akan usaha yang
dijalankan Pak Aris. Selain itu diadakan workshop yang
dibawakan oleh salah satu mahasiswa Universitas Prasetiya
Mulya yang membahas mengenai maksimalisasi Marketing Mix
(4P) untuk dasar pengetahuan mereka dalam menyusun
strategi pemasaran.

      Seminar dan Workshop “Daganganku Laku Karena Aku”
Sebuah pelatihan dengan tema “motivasi dan perencanaan inovasi
produk” yang dibawakan oleh 2 pembicara dari PLASMA yaitu Bapak
Angga Prayoga dan dari Universitas Prasetiya Mulya yaitu Ibu
Nurhayati. Program ini dijalankan dengan bekerja sama dengan
pihak PLUT. Program ini berhasil mendatangkan 25 - 30 Pelaku
Usaha yang dilaksanakan pada 21 Februari 2020 di Kantor PLUT
Cianjur. Pelatihan tersebut membawakan materi seputar masalah
value proposition dan inovasi produk sebagai salah satu solusi yang
ingin ditawarkan kelompok terhadap permasalahan yang ditemukan
serta memberikan motivasi bagi para pelaku usaha UMKM.



      Perah susu dan membersihkan Kandang
Sapi bersama para Peternak. 

      Mengajar di SDN 1 Cisantana.       Sharing Session dan Hiburan di Panti
Asuhan.

      Memanen tomat.       Mencabut rumput liar (Berkebun).

      Social Gardening.

      Social Gardening.       Mencabut rumput liar
(Berkebun).

      Liwetan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 Februari 2020 pukul
08.30 – 12.00. Mahasiswa sebelumnya telah
berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan
kegiatan sosial yang akan dilaksanakannya, yaitu
mengajar. Adapun materi yang diajarkan adalah
matematika dan bahasa Inggris. Selama mengajar,
murid di SDN 1 Cisantana merasa senang karena
kedatangan kakak-kakak pengajar yang baru.

Melakukan ronda malam
dengan warga menjadi
salah satu kegiatan sosial
yang membuat relasi
antara kelompok dengan
warga menjadi lebih
akrab. Salah satu ronda
dilakukan di Kelurahan
Cipari, tepatnya di RT 7
dan RT 17. Adapun
kegiatan ronda meliputi
Berjalan keliling desa
untuk menjaga
keamanan desa, lalu
menjaga pos keamanan.
Terbagi menjadi 2
kelompok untuk
berpatroli. 

Program ini dilaksanakan pada
4 Februari 2020 dari pukul 5
pagi sampai dengan 9 pagi.
Kegiatan yang dilakukan selama
dilokasi adalah membantu
peternak sapi memerah susu
dan membersihkan kandang. 

Selama melakukan kegiatan
sosial ini, peternak yang didatangi
merasa senang karena ada
mahasiswa yang membantu.
Selain itu, kegiatan sosial
semacam ini mampu membuat
kelompok berbaur dengan
masyarakat, sehingga program
lainnya dapat diceritakan kepada
warga dengan pendekatan
secara organik.

Sebanyak 40 anak panti menjadi target dari kegiatan
sharing session ini. Kegiatan ini bertujuan untuk
berbagi informasi terkait dengan pentingnya menjaga
kebersihan diri, sekaligus cara-caranya. Sharing
session ini dilaksanakan pada 5 Februari 2020 di
Balai Desa Babakan Mulya, Kuningan, Jawa Barat

Kegiatan ini
dilakukan untuk
membantu petani
tomat saat panen
tiba. Selain itu,
berkenalan dan
berbagi informasi
dengan petani
maupun  warga pun

Mencabut rumput liar bersama Bu Aas
untuk pembersihan wilayah penanaman.
Kebun yang akan ditanamai tanaman
baru masih dipenuhi dengan rumput liar.
Kelompok membantu mencabuti semua
rumput liar yang ada di kebun yang akan
ditanami tersebut hingga bersih dan siap
ditanami bibit baru lagi.

Kelompok melakukan
kegiatan berkebun dan
melihat langsung kegiatan
warga. Dengan kegiatan ini,
kelompok pun dapat lebih
berbaur dan berbincang
langsung dengan warga.
Selain itu, kelompok pun ikut
belajar  dan observasi
terkait dengan tanaman
yang ada disana. Kegiatan ini
berlangsung di Desa
Sindanglaya.

Kegiatan ini merupakan
aktivitas mendaur ulang
sampah botol plastik menjadi
celengan dengan
kegiatan yang seru dan
memberikan kesempatan anak
untuk eksplorasi kreativitas
dalam seni. Kelompok juga
mengajarkandan menyediakan
fasilitas untuk kegiatan.
Program ini berhasil
mendatangkan 30 anak yang
berpartisipasi membuat
celengan dan membuat karya
seni lainnya.

Kegiatan senam merupakan
aktivitas yang sering
dilakukan oleh berbagai
kelompok. Dengan mengikuti
kegiatan ini, kelompok akan
lebih mudah beradaptasi
dan berbaur dengan
masyarakat sekitar. Selain
itu, kelompok pun dapat
menggali insight terkait
dengan pasar dari mitra. 
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PROGRAM SOSIAL KUNINGAN
      Ronda Malam.

PROGRAM SOSIAL CIANJUR

Liwetan dilakukan sebagai acara berkumpul untuk berpamitan
sekaligus mengucapkan terimakasih kepada warga sekitar
rumah. Kegiatannya meliputi bakar-bakar ayam dan makan
bersama. Adanya kegiatan ini membuat warga merasa senang
dan dihargai dengan acara berpamitan sebagai ucapan terima
kasih dan menjadi momen yang tidak terlupakan. 

menjadi manfaat pada kegiatan ini. Kelompok pun menjadi
mengerti  tomat yang sudah siap panen dan mendapatkan
informasi tentang masalah yang terjadi di Desa Cipari dengan
bertanya-tanya kepada petani tersebut. Sehingga masalah yang
ada dapat menjadi dasar dalam pembuatan program
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Cianjur
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Pada tahun 2020, Saung Rahayat diadakan di dua daerah, yaitu Cianjur, Jawa Barat dan
Kuningan, Jawa Barat. Dengan perbedaan tema yang diusung, membuat pelaksanaan

Saung Rahayat menjadi makin kaya dengan budaya daerah masing-masing.

Saung Rahayat merupakan sebuah acara bazaar UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang akan melibatkan para
seniman dan pelaku usaha yang menjadi mitra kerja dalam Community Development Project.

Saung Rahayat Kuningan merupakan sebuah festival seni dan budaya yang
sekaligus menjadi acara puncak pelaksanaan community development
Universitas Prasetiya Mulya untuk mewadahi potensi daerah Kuningan
khususnya kecamatan Cigugur. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan
usaha-usaha lokal, mengaktivasi komunitas dan budaya-budaya yang belum
muncul dan berkembang, serta sebagai ajang promosi objek wisata yang ada di
Cigugur hingga Kuningan. Saung Rahayat Kuningan 2020 melibatkan berbagai
stakeholder, 28 UMKM Cigugur, pelaku seni dan budaya, serta beberapa
komunitas lokal terkait. Adapun tema yang dipilih pada Saung Rahayat Kuningan

Kuningan

Saung Rahayat

Saung Rahayat 2020 merupakan perpaduan antara pentas kesenian khas Cianjur
dengan bazaar mitra UMKM dari kabupaten Cianjur. Dengan filosofi untuk menjadi
sebuah pesta rakyat bagi masyarakat Cianjur dalam pameran produk-produk UMKM
lokal dengan nilai untuk mengenal dan melestarikan kebudayaan Cianjur, maka Saung 
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Jumlah Pengunjung (2020)

2,200
Total Transaksi Tenant

Rp 20.000,000

 2020 adalah “Siar Si Dewa” yang mengangkat
cerita rakyat di Cigugur tentang Ikan Dewa yang
dianggap sakral serta mengaitkannya dengan isu
lingkungan saat ini. Runtutan acara Saung
Rahayat Kuningan 2020 secara garis besar terdiri
dari senam pagi, kirab, tari penyambutan dan tari
Buyung, pertunjukkan angklung, silat, teater, dan
dangdut lokal dan lain-lain. 

Rahayat 2020 terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu
bazaar yang melibatkan mitra usaha, penampilan seni
komunitas Cianjur dan sekitarnya, serta arak-arakan.
Saung Rahayat 2020 mengambil tema Lukis
Kebersamaan, Panen Hasilnya dengan tagline "Ieu
Cianjur, hayu berbarengan". Melibatkan 86 mitra usaha, 

Jumlah Pengunjung (2020)

36.874
Total Transaksi Tenant

Rp 52,582,500
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Dokumentasi Media Kuningan dan Cianjur
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menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, sehingga sangat besar andilnya dalam
gerakan mengentaskan kemiskinan. Persoalan utama mengapa usaha yang dilakukan UKMK-IKM lambat
berkembang adalah rendahnya kemampuan mereka untuk mendapatkan akses pasar, hal ini terjadi karena
kelemahan produk yang dihasilkan terutama berkaitan dengan tampilan, pengemasan, kekhasan, legalitas
dan lain- lain. Yang oleh para mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya secara umum menyebutnya
“BRANDING”. Berbagai Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dapat berdampak langsung kepada UMKM-
IKM dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan seperti memfasilitasi sarana prasarana produksi
dan permodalan, legalitas produk, kemasan, pemasaran dan pengenalan produk melalui pameran-
pameran, temu usaha dan sebagainya untuk memajukan UMKM-IKM agar mereka lebih berdaya saing di
pasar yang lebih luas, kami mengenalkan mereka pada produk dan cara berusaha yang lebih “kekinian”,
sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan konsumen.
Menyadari keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Kuningan juga melakukan
kerjasama dengan berbagai pihak untuk percepatan dan pembaharuan pemberdayaan UMKM-IKM, baik
dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat maupun dengan Pihak Non Pemerintah seperti Perbankan,
Universitas, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi, Penyelenggara Market Place Virtual, dan lain- lain.
Kesempatan menjadi Kabupaten untuk Program Community Development Uninversitas Prasetiya Mulya
merupakan satu keuntungan yang sangat besar, terutama bagi UMKM-IKM di wilayah Cigugur. Pemerintah
Kabupaten Kuningan mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi karena dengan adanya
Community Development tersebut, para pelaku UMKM-IKM yang menjadi sasaran kerjasama pembinaan
oleh para mahasiswanya mendapatkan banyak pelajaran agar usaha mereka dapat lebih berkembang.
Memang sebagaimana kita ketahui di masa Pandemi Covid-19 ini UMKM-IKM sangat terdampak. Hampir
seluruhnya mengalami penurunan volume usaha bahkan tidak sedikit yang terpaksan berhenti. Oleh
karenanya Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap Pandemi Covid-19 segera berakhir agar UMKM-IKM
bisa tumbuh kembali. 
Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap agar program-program sejenis terutama yang berkaitan dengan
perekonomian dan pemberdayaan masyarakat bisa terus berkelanjutan.
Dan akhir kata, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kuningan merasa puas dan senang dengan adanya
Program Community Developmen dari Universitas Prasetiya Mulya di Kabupaten Kuningan

Salam, Jabar Juara, Kuningan Maju
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bupati Kuningan
H. ACEP PURNAMA, SH., MH.

Kesan dan Pesan untuk Community Development Universitas
Prasetiya Mulya
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian.
Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena sampai saat ini kita
masih diberi kesehatan. Kabupaten Kuningan adalah salah satu
Kabupaten dengan 32 kecamatan yang penghidupan masyarakatnya
sebagian besar pada sektor pertanian, tetapi juga sangat kaya
dengan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Industri Kecil
Menengah (UMKM-IKM) dengan produk-produk unggulan seperti
bawang goreng, tape ketan, olahan umbi-umbian, dsb. 
Dilansir dari situs Bappenas, di Indonesia UMKM-IKM memiliki
kontribusi dan peranan cukup besar, pada perluasan kesempatan
kerja dan penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk
Domestik Bruto (PDB). UMKM-IKM mempunyai peran penting di
dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sektor ini 
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Kesan dan Pesan untuk Community Development
Universitas Prasetiya Mulya
Kami sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih atas
dipilihnya kabupaten Kuningan sebagai tempat pelaksanaan
Community Development Universitas Prasetiya Mulya tahun
2020. Apresiasi juga kami sampaikan kepada para mahasiswa
yang selama kegiatan semuanya tetap tinggal dan beraktivitas
di lapangan  sampai pada akhir program. Para pelaku
ukm/ikm sebagai mitra binaan mengaku bahwa para
mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya  dapat beradaptasi
dengan baik. Manfaat sangat besar telah dirasakan oleh para
mitra binaan, terutama dalam hal revitalisasi produk,
manajemen usaha dan peningkatan pemasaran. Pesan : Agar
mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya tetap melakukan
bimbingan via daring maupun kunjungan langsung kepada
para ukm/ikm binaan terutamadalam hal pemasaran. 
Diharapkan untuk kedepannya, Kabupaten Kuningan tetap dipilih menjadi salah satu lokasi program
Comdev maupun untuk melakukan studi dan pembelajaran lain dalam program Universitas Prasetiya
Mulya.

Salam,
Kepala Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten
Kuningan
Ir. Bunbun Budhiyasa

Testimoni Mitra Kuningan
"Assalamualaikum Wr, Wb. Pendapat kami pada waktu mulai awal pendampingan,
alhamdulillah rekan - rekan siswa sangat membantu memecahkan masalah masalah
yang kami hadapi dan solusinya cukup baik untuk kami teruskan, baik bidang produksi,
administrasi, desain kemasan sudah baik, namun pas kami mau tindak lanjut beberapa
hal tentang pemasaran, keburu pandemi corona yang dampaknya belum ada hasil
sampai sekarang, beberapa tempat yang menjadi sasaran pemasaran kami belum siap
karena aturan pembatasan pengunjung, ada yang masih tutup dan aturan wilayah yang
cukup ketat sehingga produksi kami masih stagnan. Berharap pandemi covid-19 ini 

"..sangat berterima kasih buat anak anak sudah membantu dan memberikan banyak ilmu buat bapak, ilmu
yang diberikan bisa saya terapkan dengan baik dan banyak yang bisa dicontoh dari kalian, harapannya
memang kalian bisa tinggal lebih lama sama keluarga bapak dan ibu karena sudah seperti keluarga sendiri.
pesan: sukses dan sehat selalu buat semuanya semoga bisa jadi orang orang yang hebat nantinya dan kalau
sudah sukses jangan lupa kita di Kuningan, kalau ada waktu mampir dan ngumpul bersama lagi. yahud.."

- Pak Udin, Desa Winduherang - Cheesestick. 

cepat berakhir sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan kepercayaan kepada produk kami.
Kesan kami dari awal sangat terbantu dengan adanya mahasiswa dan dapat menjawab semua harapan
kami, kembali karena pandemi kami belum bisa beranjak ke pemasaran yang lebih baik. Pesan pembelajaran
ini semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua, terlebih menghadapi krisis pandemi yang kami rasakan
melebihi dampak seperti krisis moneter. Karena ditambah dengan kualitas produk, sedikit orang masih ada
rasa ketakutan terhadap produk yangg terinfeksi waktu pengolahan."

- Pak Yuyus, Desa Cileleuy - Donat.
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Kesan dan Pesan untuk Community Development Universitas Prasetiya Mulya
Sinergitas adalah hal yang penting dalam pemberdayaan UMKM. Program Community
Development Universitas Prasetiya Mulya merupakan bentuk sinergitas yang baik dan
mampu memberikan manfaat bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Cianjur. Sinergitas
antara mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya dengan para Konsultan PLUT KUMKM Cianjur
dalam program Community Development telah  berjalan dengan baik, Bermanfaat dan
berdampak bagi UMKM. Semoga hal seperti ini bisa terus berlanjut dan lebih banyak lagi
UMKM yang dapat terfasilitasi melalui program Community Development Universitas
Prasetiya Mulya. Terima kasih untuk tim penyelenggara, semangat selalu untuk sahabat
mahasiswa dan sukses selalu untuk program Community Development Universitas Prasetiya
Mulya. Tetap memberikan manfaat dimanapun berada.
KEPALA UPTD PLUT KUMKM CIANJUR DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN KAB. CIANJUR
Dian Lisdawati, SE

Kesan dan Pesan untuk Community Development Universitas Prasetiya Mulya
Sukses itu bukan soal umur, bukan juga soal modal besar atau bahkan pintar di kelas. Karena
sukses datang dari kerja keras, jaringan pertemanan, motivasi yang kuat dan sikap yang baik. Saya
melihat hal tersebut ada pada Mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya, dimana hal-hal tersebut
mampu memberikan manfaat bagi peningkatan UMKM di Kecamatan Pacet khusus nya dan
Umumnya di Kabupaten Cianjur. Saya berharap semoga program Community Development dari
Para Mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya ini dapat terus berkelanjutan, karena dengan Program
tersebut banyak UMKM yang dapat terfasilitasi dalam masalah pengemasan sampai
pemasaran.Terima kasih banyak untuk dedikasinya selama menyelesaikan Program Community
Development. Semangat selalu untuk adik-adik Mahasiswa dan sukses selalu untuk program
Community Development Universitas Prasetiya Mulya. Tetap memberikan manfaat dimanapun
berada. 
CAMAT PACET
Yudi Suhartoyo, S.IP.,M.AP

Testimoni Mitra Cianjur

"Saya sangat bersyukur dan berterimakasih
sekali, dengan adanya program comdev ini, saya
selaku ketua umkm cipanas cianjur sangat
terbantu..dengan adanya mahasiswa dari 
prasmul   , sehingga  terjalin silaturahmi sesama
umkm    dan terbentuklah   Asosiasi umkm di
wilayah cianjur , banyak manfaatnya sehingga 
semakin berkembang. banyak pelaku usaha yang
bertambah menjadi wirausaha ,   pemasaran
semakin luas..hasil desain dari mahasiswa
comdev juga para pelaku usaha binaan dari
universitas Prasetiya Mulya semakin
meng.indonesia . Salam sukses dari kami AUMKM
cipanas-Cianjur. Pesannya : semoga kerjasama  
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- Ibu Nay Solihat, Ketua Asosiasi UMKM Cianjur.

" Kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua
kalinya yang kami terima dari Prasetya Mulya
dan secara umum comdev kali ini ini jauh lebih
baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya
karena ketika pertama kita banyak asesment
dan membantu di dasar saat ini kita mulai bisa
mengeksekusi rencana dan program dari semua
yang telah kita rencanakan. kegiatan ini
tentunya banyak membantu ukm-ukm yang
berada di Cianjur karena kita banyak belajar
secara akademis bagaimana membangun suatu
usaha yang baik yang berkesinambungan dan
tentunya bisa lebih banyak menghasilkan profit.
kami sangat bangga bahwa kami terpilih
menjadi salah satu UKM yang didampingi oleh
Prasetya Mulya. terima kasih atas semua ilmu 
perhatian dan kerjasama yang telah diberikan oleh mahasiswa Prasetya mulia
dalam kegiatan comdev tahun ini semoga kegiatan ini bisa berkesinambungan dan
akhirnya benar-benar membentuk UKM berkualitas khususnya di Cianjur. "

- Pak Aris, Desa Sindangjaya -
Olahan Susu.

" alhamdulillah slm menjadi mitra prasmul saya bisa bertukar
pikir dgn ade2...dan merasa terbantu dlm mslh
penbukuan...dan pemasarn produk. Pesan: mengenai saung
rahayay gmn klo di adakan 2 hari hri trakhir menjadi puncak
acara."

- Ibu Wulandari, Desa Sindangjaya - 

Kesan dan Pesan untuk Community Development Universitas Prasetiya Mulya
Assalamu’alaikum wr, wb.
Pembangunan dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai gerakan
ekonomi rakyat adalah suatu strategi bagi Kabupaten Cianjur, mengingat Koperasi dan UMKM
secara nyata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Cianjur sangat berkepentingan untuk mendorong percepatan
pembangunan dan pertumbuhan Koperasi dan UMKM . Upaya-upaya ini terus dilakukan oleh
Dinas Koperasi , Usaha Mikro , Kecil dan Menengah bersama mitra kerja baik dari lingkup
akademisi, komunitas, dunia usaha dan media dalam mengatasi berbagai permasalahan yang
dihadapi oleh pelaku usaha yang secara spesifik berkaitan dengan permodalan, kualitas sumber
daya manusia, kelembagaan, produksi, akses pasar, Pemasaran  dan jaringan usaha. Program
Community Development Universitas Prasetiya Mulya adalah bentuk sinergitas bersama antara 

berbagai sektor dalam upaya  membangun UMKM di Kabupaten Cianjur. Program ini sangat baik dan  bermanfaat dalam
membantu memecahkan berbagai masalah UMKM di Kabupaten Cianjur. Dan kami mengapresiasi pendampingan yang
dilaksanakan oleh mahasiswa Community Development Universitas Prasetiya Mulya, karena memberikan manfaat yang besar
dan positif bagi Pengembangan UMKM kedepannya. Semoga kegiatan sinergitas ini bisa terus berlanjut dan lebih banyak lagi
UMKM di Kabupaten Cianjur yang dapat terfasilitasi dalam program tersebut. 
Wassalamualaikum wr. Wb
KEPALA DINAS KOPERASI UMKM PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIANJUR
Drs.H.Tohari Sastra, M.Si

AUMKM dan Universitas prasetya Mulya tetap terjalin selamanya. "
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KUNINGANCIANJUR

Jonathan Pratama
Kristina Larissa
Eiliane Angela
Vincentsius Laynardi
Russel Arifin
Fiona Titania
Pius Bagas
Hardyastantyo
Yori Dwi Bari Agusta
Gagas Hakiki
Rizky Tri Abimanyu

Jauzaalia Nabiila
Ayuningtyas
Yuni Geminiasari
Setiawan
Brigitte Leorenza
Made Agus Febri
Gabriela Michelle
Putu Ayu
Desya Gunawan
Timoteus Jason Wirjawan
Lina Cahyana
Ayu Hendyana

Alavi Ali
Albert Hasudungan
Anastasia Ary
Antonius Puspo Kuntjoro
Ari Ardianto
Arief Budiman
Athalia Ariati
Aulia Ardista Wiradarmo
Dahlia Ervina
Danang Yudha P.
Dewi Savitri
Dini Anggraeni Sirad
Dian Kusumaningrum

Leonis Marchalina
Luki Safriana
M. Nanda Setiawan
Muliadi Palesangi
Nakita Sabrina
Novi Amelia
Nurhayati
Nurmalia
Permata Nur Miftahur Rizki
Redha Widarsyah
Reinardus Suryandaru
Retno Yuliati
Ridha Aditya Nugraha
Rike Tri Kumala DewiEko Ariawan

Erwin Anggadjaja
Faizal Ahmad
Fati Ramadhanti
Fransisca Wijaya
Glisera Agri A.
Hanesman Alkhair
Helena Widiarti
Herdy Jaya P.
Ida Juda Widjojo
Ihsan Iswadli
Indra Buana
Irman Jayawardhana
Ivan Evander
Iwan H. Kahfi

Riyan Anggriawan
Sesaria Kikitamara
Setiawan Kusmulyono
Sonny Agustiawan
Stanley Makalew
Teddy Trilaksono
Teuku Fajar Akbar
Titin Pranoto
Ulya Yasmine
Valantino Agus Sutomo
Vania Pradipta G.
Y.B. Kadarusman
Yalun Arifin
Yang Elvi

Vinska Go
Ni Luh Eva Ardonis
Kevin Tjen
M. Prayogo Putra
Sejati
Kevin Djohan
Ferren Lunardy
Mikha Irianto
Vania Surya

KETUA Luthfi Andri

ANGGOTA

KETUA Bryan Harlie

ANGGOTA
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Kakak Fasilitator

Dosen Pembimbing

Desk Of Comdev (DOC)

19

Manager PPUKManager PPUKManager PPUK

Staff PPUKStaff PPUKStaff PPUK Staff PPUKStaff PPUKStaff PPUK Staff PPUKStaff PPUKStaff PPUK Staff PPUKStaff PPUKStaff PPUK

Kepala UPT ComdevKepala UPT ComdevKepala UPT Comdev Staff PPUKStaff PPUKStaff PPUK Staff PPUKStaff PPUKStaff PPUK
Danang Yudha, MM Faizal Ahmad, M. Kesos

Dwi Lestari, S. Kesos April Novita, S. Kesos

Yogie Permana, S. Kesos

Lucky Sasya, S. Ds

Misbah, S.E

Sylvia Bonetha, S. M
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KERIPIK JADOEL
Pak Ahdiana

PEYEUM BANDUNG
Pak Dadang

RENYES
Ibu Sutinah

DONAT SPESIAL
Pak Yuyus

SEFRUTZ SALAD
Ibu Yeti

TELUR ASIN KENANGA
Ibu Eti

ANEKA KUE DAPOER
Ibu Lina

ANUGERAH NIKMAT
Pak Umbara

JNP
Pak Alex / Ibu Yusi

KAJOJO RASA
Ibu Warsini

OLEH_OLEH MA ENGKUS
Ibu Kuswita

SUKAGEURI VIEW
Bumdes Cisantana

PURULUK MAK EROT
Ibu Lia

SAMBAL TABUR ONCANG
Pak Budi

MIKERO
Pak Ero Suara

JAJANAN
Ibu Eha
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KATINEUNG JAYA
Ibu Nani

BROWNIES SUKA RASA
Ibu Eni

WINDU SARI
Pak Udin

MOTI YOGHURT
Ibu Tini

VILMERZ GUITAR
Pak Nana

TAPE KETAN
Ibu Misrah

DEVRY 354
Pak Sardi

RAISA DK
Pak Kamud

MUTIA RASA
Ibu Nining

JAMU SARONGGE
Ibu Yuningsih

SABUN CUCI PIRING
Ibu Herlina

OLAHAN SAYUR
Ibu Uyu

TAPE KETAN
Ibu Junah

SABUN SARONGGE
Ibu Kartini
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BOLA CUCUR
Ibu Ooh

DONAT
Ibu Titi

ABOUT PROGRAM PROFIL TESTIMONI DOKUMENTASIRESULTS



C
o
m

m
u
n
ity

 D
e
v
e
lo
p
m

e
n
t
 A

n
n
u
a
l R

e
p
o
rt

 

LULUR SARONGGE
Ibu Alifia Dewi

TEH SEREH
Ibu Azizah

OPAK ASOY
Ibu Hani

SAMBAL CEU POPON
Ibu Epon

SAUNG SARONGGE
Ibu Wiwiek

SALON SANTI
Ibu Santi

JAHE MERAH INSTAN
Ibu Lusi

NU HADENA
Pak Habib Rasyid

BOLEN PISANG & CAKE
Ibu Yuyun

PAI SNACK
Ibu Halimah

SIOMAY HD PASCIN
Pak Salimudin

SI GAYEUM
Ibu Santi

KERIPIK SI ENGKONG
Ibu Sadiah

MAKARONI ITIKURIH
Pak Iwan / Ibu Maryam

TYA AMANDA CAKE
Ibu Tya

JAHE MERAH INSTAN
Ibu Harni
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BAKSO CANTIK CIGUNTUR
Ibu Sri Kadarwati

BANANA CHIPS
Ibu Nenti

LINA ACCESORIES
Ibu Lina

SISTIK RASA RAHAYU
Ibu Nia Parlina

ELFARIS ICE CREAM
Ibu Yuliatin

SALON NUR JANNAH
Ibu Nurjannah

CAFE TREE
Pak Hoerudin

DAPUR UMMI
Ibu Nyin

BUMDES SUKATANI SISTIK YUMMY
Ibu Dewi Sartika

CIRASA
Ibu Rubaiah

KEREMES UBI
Ibu Atin Suryatin

BASRENG PEDO
Ibu Dais

RAOS
Ibu Titin

CIRENG RUJAK
Ibu Kenty
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ANEKA KUE
Ibu Anong
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MOCHI GA YA
Ibu Wiwi Karsih

ANNISA HIJAB
Ibu Suminar

ANEKA ES
Teteh Siti

KERIPIK SINGKONG CBA
Ibu Tini

MOMMY SNACK
Ibu Dedeh

SENADA SNACK
Ibu Nani

KUE BANGKET
Ibu Mulyati

KERIPIK DUARR
Ibu Aisyah

BUMDES SUKATANI SISTIK YUMMY
Ibu Dewi Sartika

CIRASA
Ibu Rubaiah

KEREMES UBI
Ibu Atin Suryatin

ANEKA KUE
Ibu Cicoh

PIRATES DESSERT
Ibu Fitri

PASETELLA
Ibu Dewi

CIRSI ELIZA
Kang Ayi
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ANANDA SALON
Ibu Nanda

ROTI
Ibu Eni / Pak Jaja

RUPI-RUPI CEMILAN
Ibu Siti

KERIPIK SEHAT
Ibu Cucu

ANEKA SNACK DAPUR
Ibu Mimin

KERUPUK TIK TUK
Ibu Nurlaela

KACANG BILQIS
Ibu Ai Mimah

ANEKA KUE RESEP
Ibu Iis

W&A LAUNDRY
Ibu Dea Wanda

MAKARONI KRIUK
Ibu Iin Rukmini

KACANG TELUR NANI
Ibu Tuti

KACANG MADU BONAY
Ibu Nanay

KARTIKA COOKIES SNACK
Ibu Enok Ida

EKA RASA
Pak Rudy Dermawan

KUE KERING
Ibu Nyi Rosmiati

ANEKA PRODUK KARTINI
Ibu Uting
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ACITAMIDA
Ibu Maya

KERIPIK TJAP BU YETI
Ibu Yeti

MOCHI HARMONI
Pak Rachman

NGEJAMOER
Ibu Nti

MYLTA HIDROPONIK
Pak Ryan

KAFE SOGE
Ibu Hj Yanti

BAMBANG FAMILY DAIRY
Pak Aris

NGEUNAH PISAN EUY
Ibu Nani

KISANAK OLAHAN SAYUR
Pak Fajar

WAROENG SI KEMBAR
Ibu Wulandari

TAS RAJUT HARYTAGE
Pak Hery

DAPUR AYU
Ibu Sri Mulyati

MOCHI-MOCHI
Pak Ahmad

OVAL PASTRY
Ibu Ratih

DIPA DAPUR
Ibu Lenty
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KEREMES UBI
Kang Ujang
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TIKANDANG DAIRY FARM
Pak Resdiana

BOBS KERIPIK PISANG
Pak Tendi

RENGGINANG
Ibu Nurilah

KERIPIK  SINGKONG
Pak Dani

ALAM SARI
Ibu Suripah

CIAMIK
Ibu Dina
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" A leader should also possess an
entrepreneurial attitude so he or she
can act fast, particularly in making

decisions and executing them "
-  Prof .  Andreas Budiharjo,  Ph.D
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