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KATA PENGANTAR
Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen FEM - IPB

K

egiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) tahun
2018 Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB telah
selesai dilaksanakan di kabupaten Majalengka, Kabupaten
Sumedang dan Kabupen Blora. KKN-T sebagai salah satu
mata kuliah yang memiliki multidimensi tujuan untuk
meningkatkan pengetahuan serta soft skill mahasiswa.
Secara khusus tujuan KKN-T adalah dapat mengembangkan kemampuan
mahasiswa dalam mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat yang telah disusun oleh
para mahasiswa. Selain itu juga dengan melakukan KKN-T maka diharapkan
mahasiswa memiliki kepedulian tinggi serta terampil berkomunikasi dan
bekerjasama dengan rasa empati terhadap permasalahan yang dihadapi
dimasyarakat. Kegiatan ini dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan
dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa memahami
kehidupan nyata di tengah masyarakat.
Kegiatan KKN-T yang dilaksanakan di 3 Kabupaten merupakan tindak
lanjut dari tahun sebelumnya (2017), sehingga terjadi kesinambungan
program. Selama kegiatan KKN-T berlangsung, mahasiswa telah berhasil
untuk mengembangkan program-program di desa atas dasar kondisi faktual
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di lapangan berdasarkan aspek lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya dari
lokasi tersebut. Dalam pelaksanaan program, mahasiswa bergerak atas dasar
kompetensinya dengan melakukan identifikasi ekonomi unggulan desa.
Berbasis pada ekonomi unggulan desa, mahasiswa kemudian merancang
untuk pengembangan program-program pembangunan ekonomi desa.
Keseluruhan hasil pemikiran dan kerja keras mahasiswa selama
di daerah, kemudian kami susun menjadi sebuah buku yang mampu
menangkap aktivitas mahasiswa selama KKN-T 2018 berlangsung. Buku
yang telah disusun ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku
kepentingan,khususnya Pemerintah Daerah setempat. Kondisi faktual di
lapangan terkait dengan ekonomi unggulan desa yang dapat dijadikan
acuan untuk merumuskan kebijakan serta strategi pengembangan desa
kedepannya. Selain itu, informasi yang tersedia dalam buku ini diharapkan
dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan tinggi lainnya yang akan
mengadakan kegiatan KKN.
Saya memberikan apresiasi yang tinggi, khususnya kepada Panitia
Pelaksana KKN-Tematik FEM IPB yang diketuai oleh Dr. Ir. Burhanuddin, MM,
yang telah mampu untuk merancang, mengelola, dan mendokumentasikan
seluruh kegiatan selama KKN-Tematik berlangsung. Semoga buku ini dapat
bermanfaat untuk semua pihak yang menjadi target KKN-T dan demi majunya
perekonomian perdesaan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen FEM - IPB

Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si
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PENGANTAR EDITOR
Dr. Ir. Burhanuddin, MM
Ketua KKN-T FEM IPB

K

egiatan KKN-Tematik FEM IPB mengacu pada konsep
KKN-Tematik IPB sebagai salah satu tanggungjawab
akademik sivitas akademika FEM IPB kepada masyarakat.
Kegiatan KKN-Tematik FEM IPB merupakan kegiatan
kurikuler yang dirangcang secara tematik dalam memenuhi
kewajiban tridharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat. Tema dari KKN-Tematik FEM IPB pada tahun
ini adalah: (1) Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Agribisnis Prospektif,
(2) Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis UMKM dan Ekowisata, (3)
Pengembangan Agribisnis Inklusif dan Berkelanjutan.
Dalam kerangka memperkuat dan mempercepat proses difusi inovasi
kampus melalui kegiatan KKN-Tematik, FEM IPB melakukan penyempurnaan
konsep KKN-Tematik yang berorientasi kepada keberlanjutan program KKNTematik tahun 2017 dan besaran dampak pada masyarakat pedesaan (lihat
Gambar). Mahasiswa KKN-Tematik FEM IPB mengembangkan programprogram di desa atas dasar tematik lokasi yang dirumuskan dari data
terkini lingkungan sosial, ekonomi dan budaya dari lokasi tersebut. Dalam
pelaksanaan program, mahasiswa bergerak atas dasar kompetensinya
dengan melakukan identifikasi potensi ekonomi desa, merancang peta
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sistem ekonomi unggulan desa, dan mengidentifikasi kebutuhan sarana
dan prasarana serta kelembagaan ekonomi unggulan desa. Berdasarkan
tema dan kompetensi, mahasiswa kemudian merancang pengembangan
program-program pembangunan desa.

Keluaran dari KKN-Tematik FEM IPB dengan konsep diatas berupa
Laporan KKN-Tematik per Desa, Buku Potensi Desa, dan Video Profil Desa.
Laporan KKN-Tematik merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik
mahasiswa, sedangkan Buku Potensi adalah bentuk keberlanjutan dan Video
Profil merupakan cara memperbesar dampak KKN-Tematik FEM IPB, karena
diupload di internet dan media sosial.
Ketua KKN-Tematik FEM IPB 2018

Dr. Ir. Burhanuddin, MM
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PERTANIAN PADI SEBAGAI
MATA PENCAHARIAN
DESA CIBEREUM WETAN

Desa Cibeureum Wetan adalah desa yang terletak di Kecamatan
Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Desa Cibeureum Wetan terletak di Jalan
Raya Bandung Cirebon, sehingga akses ke desa ini sangat strategis. Terletak
di kaki Gunung Tampomas, desa ini dikaruniai lahan pertanian yang sangat
subur. Pada ketinggian 559 mdpl (posisi balai desa), sangat cocok untuk
tanaman pangan seperti padi dan beberapa tanaman hortikultur seperti
tomat, sawi, selada, dan lain sebagainya. Di ketinggian 800 mdpl pula, dapat
ditemui kebun buah naga serta kandang domba milik Kelompok Tani Simpay
Tampomas.
Sawah di Desa Cibeureum Wetan ada banyak. Beberapa sawah akan
tetapi merupakan milik warga non Desa Cibeureum Wetan. Selain sawah,
ada juga kebun hortikultura dan hutan di kaki Gunung Tampomas. Ada
juga tambang pasir yang berada di kaki Gunung Tampomas dan tempat
pembuangan akhir Kabupaten Sumedang di wilayah Desa Cibeureum Wetan.
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Tabel 1. Tabel guna lahan Desa Cibeureum Wetan (sumber laman Profil Desa
dan Kelurahan)
Guna Lahan

Luas Lahan (Ha)

Tanah sawah

96

Tanah kering

76,6

Tanah kebun

90

Fasilitas umum

38,4

Tanah hutan

92

Total luas

394

Para petani di Desa Cibeureum Wetan umumnya adalah warga asli
desa. Ada juga kebun buah naga milik Pak Kosim yang dikelola oleh Kelompok
Tani Simpay Tampomas. Sawah di Desa Cibeureum Wetan merupakan salah
satu lumbung padi Provinsi Jawa Barat. Teknologi yang diterapkan di sawah
Desa Cibeureum Wetan cukup terkini. Sistem tanam Jajar Legowo dipakai
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dalam penanaman sawah. Sistem pertanian padi di Kabupaten Sumedang
adalah sitem tani gilir. Tidak ada penanaman padi serentak di seluruh
Kabupaten Sumedang. Adanya sistem pertanaman ini, dilakukan agar
terhindar dari organisme pengganggu tanaman dan adanya cadangan padi
di Kabupaten Sumedang.
Seringkali juga ditemukan sistem tanam minapadi dengan ikan mujair
yang dipeihara di sawah. Uniknya, masyarakat desa Cibeureum Wetan
sebelum menanam padi, telebih dahulu sawah didoakan agar pertanaman
padi mendaat restu dari Tuhan Yang Maha Esa dan hasinya dapat maksimal.
Berikut adalah varietas dan pola tanam yang dipakai dalam pertanaman padi
di Desa Cibeureum Wetan.
Tabel 2. Rataan produksi padi dengan penerapan model PTT di Desa
Cibeureum Wetan dan Cibeureum Kulon (Nurbaeti 2008).

Gabah yang diproduksi warga desa setelah dipanen kemudian
dikumpulkan di balai desa untuk dijual ke tingkat kabupaten. Akan tetapi
masih ditemukan pula banyaknya tengkulak di usaha tani padi Desa
Cibeureum Wetan. Selain itu pula, para perangkat desa juga memiliki sawah
dinas, yaitu sawah yang hak miliknya diberikan kepada perangkat desa selama
ia menjabat. Misalnya masa jabatan kepala desa / kuwuh dalam bahasa lokal
yaitu selama 6 tahun. Tentu saja berbeda, semakin tinggi jabatan maka luas
kepemilikan lahan sawah akan lebih luas dari yang lain.
Desa Cibeureum Wetan, khususnya warga di Dusun Batukarut dan
Dusun Sukamunjul banyak yang memiliki kolam dan empang ikan. Banyak
warga dua dusun ini dikarenakan wilayah dusun yang cukup landai, meski di
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batas Dusun Batukarut dan Dusun Sukamunjul cukup terjal. Adanya kolam
ikan ini dikarenakan selain bertani, memelihara ikan di kolam dan empang
juga merupakan sampingan dan bentuk intensifikasi pertanian. Beberapa
sawah ditemukan terdapat ikan. Umumnya ikan yang dipelihara oleh warga
adalah ikan mujair dan ikan mas.
Produk hortikultura yang dibudidayakan di Desa Cibeureum
Wetan ada buah dan sayuran. Beberapa sayuran yang ditemukan di Desa
Cibeureum Wetan adalah tomat, sawi, selada. Produksi sayuran ini, khususnya
tomat dapat ditemui di pematang sawah. Umumnya produk hortikultura
ini merupakan sampingan dari bertani sawah. Sayuran yang diproduksi di
warga desa umumnya dijual ke pasar dan di konsumsi sendiri.
Produk buah yang ada di Desa Cibeureum Wetan adalah buah naga.
Kebun buah naga milik Pak Kosim adalah salah satu produk unggulan Desa
Cibeureum Wetan. Buah naga ini panen setiap bulan Januari sampai Februari.
Hasil panenan buah naga ini selain di jual di dalam negeri, bahkan sampai ke
diekspor misalnya ke Timur Tengah dan China. Tanaman buah naga cocok
tumbuh di perkebunan Pak Kosim, karena perkebunan Pak Kosim terlatak
di tengah tambang pasir yang ada persis di kaki gunung Tampomas. Berikut
adalah syarat tumbuh dan kriteria di lokasi kebun.
Tabel 3. Kondisi ideal dan kondisi lapang perkebunan buah naga di Desa
Cibeureum Wetan (Aulia 2015).
Kriteria

Syarat tumbuh

Kondisi

Ket

daerah
penelitian
-Tanaman bisa tumbuh jika tidak
tergenang air/pengairan tidak
berlebihan

-780-1800 mm/
thn

-2000-2500
mm/thn

-25º-36ºC

-23º-29ºC

-Kelembapan

-70%-90%

-80% - 82%,

-Cocok

Tanah

pH 5-7.5 dan
kondisi tanah
yang bersifat
porous

pH 7.5,
media pasir
membantu
tanah semakin
porous

Cocok dapat tumbuh, asalkan tetap
diberi bantuan pupuk organik
pengganti liat

Ketinggian
tempat

0-350mdpl

750-800mdpl

Kurang cocok, namun suhu di
daerah penelitian mendukung
syarat tumbuh

Iklim;
-Curah hujan
-Suhu

6
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Tabel 4. Analisis kelayakan bisnis buah naga dan realisasi pendapatan buah
naga selama 5 tahun (Aulia 2015).
Tahun

Hasil Panen

Penerimaan

Biaya

Keuntungan

R/C

produksi
1

0

0

198.335.000

-198.335.000

0

2

4000

100.000.000

23.369.000

76.631.000

4,3

3

6000

150.000.000

23.369.000

126.631.000

6,4

4

9000

225.000.000

23.369.000

201.631.000

9,6

5

12.500

312.500.000

23.369.000

289.131.000

13,4

6

18.750

468.750.000

23.465.000

445.285.000

19,9

Jumlah

50.250

1.256.250.000

315.276.000

940.974.000

Terdapat pula tambang pasir yang beroperasi di kaki Gunung Desa
Tampomas. Kandungan pasir di areal Cimalaka pada umumnya sangat
banyak karena didukung oleh aktifitas geologis yang besar pada masa
lampau. Kandungan pasir Cimalaka berasal dari batuan plastika Gunung
Tampomas (Bronto 2006). Meskipun menguntungkan, adanya tambang
pasir ini menimbulkan banyak pro dan kontra oleh masyarakat Desa
Cibeureum Wetan. Pemerintah kabupaten maupun provinsi belum dapat
menutup tambang pasir ini karena tambang pasir ini merupakan sumber
pemasukan Kabupaten Sumedang. Meski begitu, pemerintah desa membuat
beberapa regulasi dan peraturan desa mengenai pertambangan. Salah
satunya adalah membatasi galian hanya sedalam 15 m dari permukaan
tanah. Apabila galian tersebut melebihi peraturan, maka tambang pasir akan
ditutup secara sepihak. Debu-debu dari tambang pasir ini cukup banyak, dan
mengkhawatirkan akan merusak lahan pertanian sehingga pemerintah desa
membuat regulasi tersebut. Tambang pasir yang ada ini beroperasi selama
24 jam penuh setiap hari.
Selain tambang pasir, ada juga tempat pembuangan sampah akhir
Kabupaten Sumedang yang berada di wilayah Desa Cibeureum Wetan.
Tempat pembuangan sampah ini cukup unik. Apabila di tempat lain ditimbun
dan di daur ulang, di sini didapat fakta bahwa sampah-sampah dibakar habis.
Asap hasil pembakaran ini cukup terlihat, bahkan dari Dusun Sukamunjul,
Desa Cibeureum Wetan. Padahal, perkiraan volume sampah yang dihasilkan
adalah 3.270 m3 , sedangkan volume sampah yang dapat ditangani oleh
pemerintah kabupaten melalui Badan Lingkungan Hidup baru mencapai
150 m3 (Bappeda Sumedang dalam Nugroho 2017).
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Zat-zat kimia yang dihasilkan akibat pembakaran sampah juga
dikhawatirkan larut ke dalam tanah dan dapat meracuni lahan pertanian.
Bahkan air lindi saja dapat terbawa dan tercampur pada air sumur (Prihastini
2011). Kemudian dampak yang lain yaitu kerusakan lingkungan, konflik
sosial, lingkungan berbau, dan lain nya.
Tabel 5. Beberapa kasus konflik sosial akibat keberadaan tempat pembuangan
akhir sampah (Mahyudin 2017).

Foto Desa
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TRUNAMANGGALA
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H24150119
F44150033
A24150112
H34150077
H44150078
H54150072

Dosen Pembimbing:
Tita Nursyamsiah, M.Si
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BATA MERAH
DESA TRUNAMANGGALA

Desa Trunamanggala yang memiliki karakteristik jenis tanah latosol
dan podsolik merah kuning dengan tekstur lempungan yang memiliki
karakteristik yang cocok sebagai bahan baku bata merah. Hal ini yang
membuat masyarakat Desa Trunamanggala sebagian besar memilih menjadi
penghasil bata merah. Kualitas dari bata merah di Desa Trunamanggala
sangat baik dan terkenal hingga ke luar daerah sebagai pemasok bata
merah.
Peran bata merah sangat berpengaruh dengan laju pertumbuhan
ekonomi di Desa Trunamanggala karena hampir seluruh tenaga kerja
dari pengrajin hingga bandar merupakan warga setempat. Hal tersebut
membuat keuntungan murni secara keseluruhan dirasakan oleh warga Desa
Trunamanggala dari hulu ke hilir.
Bata merah dihasilkan dari tanah merah yang dicampur dengan air dan
abu hingga menjadi tanah liat yang kemudian dicetak. Setelah dicetak, bata
merah dijemur lalu dibakar dengan sekam dan setelah dibakar bata merah
baru siap untuk dijual. Seluruh bahan baku berasal dari dalam desa yaitu
tanah, sekam yang berasal dari sawah setempat dan abu yang diambil dari
sisa pembakaran sekam membuat perputaran ekonomi dari pembuatan
bata merah masih terjadi di dalam desa.
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Bata merah termasuk sumber perekonomian utama bagi Desa
Trunamanggala sehingga dikelola dalam BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).
BUMDES pada bata merah berperan sebagai pemberi atau peminjam modal
dengan syarat bata yang dihasilkan diserahkan pengelolaan penjualannya
pada pemerintah desa.
Saat ini bata merah berada pada fase penurunan karena sebagian besar
bata merah sudah tidak begitu diminati sebagai bahan untuk membangun,
orang-orang kebanyakan lebih memilih memakai batako yang lebih murah.
Namun hal ini tidak membuat pengrajin bata merah di Desa Trunamanggala
beralih profesi karena keterbatasan skill yang dimiliki sehingga bata merah
masih menjadi ekonomi unggulan dari Desa Trunamanggala.
Dampak positif dari pembuatan bata merah selain sebagai sumber
ekonomi bagi masyarakat Desa Trunamanggala juga menghasilkan danau
yang berpotensi menjadi kawasan wisata. Danau tersebut lebih dikenal
dengan nama Situ Burahol. Situ Burahol merupakan danau yang terbentuk
dari cekungan yang lama-kelamaan membesar karena pengambilan tanah
sebagai bahan baku bata merah secara terus-menerus hingga menjadi
danau. Situ Burahol direncanakan pemerintah desa akan dikelola sebagai
kawasan wisata yang nantinya akan dibangun berupa jogging track di
sekeliling danau.
Sedangkan dampak negatif dari pembuatan bata merah adalah
terkeruknya tanah yang lama kelamaan diambil merusak kontur dan
kondisi lahan di Desa Trunamanggala. Selain itu, asap yang dihasilkan
dari pembakaran bata merah pun menimbulkan pencemaran udara yang
berpengaruh pada kualitas udara di wilayah Desa Trunamanggala.
Leuweung Tiis merupakan tanah kas desa yang terletak di wilayah
Desa Trunamanggala yang berlokasi di Dusun Babakan Randu, Desa
Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Dalam bahasa Sunda, leuweung yang berarti hutan dan tiis yang berarti
dingin menjadikan leuweung tiis memiliki arti hutan yang dingin.
Berdasarkan hasil survey lapangan, jenis tanah yang teridentifikasi
sebagian besar adalah latosol dan podsolik merah kuning dengan tekstur
lempungan. Kondisi pH tanah berkisar antara 5.50 – 6.80. Sedangkan
berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, iklim Leuweung Tiis secara
keseluruhan termasuk ke dalam tipe iklim B yang dipengaruhi angin musim
(monsoon) yang cenderung sama dengan di selat Sunda.
Leuweung Tiis memiliki luas 25 hektare dengan ketinggian 550 – 700
mdpl. Jumlah petani yang menggarap di kawasan Leuweung Tiis berjumlah
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kurang lebih 49 petani yang rata-rata bermukim di kawasan Pangkalan,
Ciulur, dan Babakan Randu di Desa Trunamanggala. Tanaman yang biasa
ditanam oleh petani di kawasan Leuweung Tiis adalah pohon jati, pohon
sengon, singkong, pisang, bunga matahari, salak, dan sayur-sayuran.

Sumber: Data Primer (Survey), 2018

Peran kawasan Leuweung Tiis secara ekonomi sudah dirasakan
oleh petani yang menggarap lahan di kawasan tersebut, terutama untuk
masyarakat di daerah Babakan Randu dalam bidang pertanian dan
kehutanan. Sementara dalam wisata, Leuweung Tiis masih berupa potensi
karena belum dikelolanya kawasan menjadi tempat wisata dalam segi
infarastruktur kawasan wisata. Padahal pemandangan yang ditawarkan dari
atas bukit Leuweung Tiis yang sangat mengagumkan dan berpotensi untuk
wisata camping.
Kepemilikan lahan kawasan Leuweung Tiis yang merupakan milik
desa memberikan kebebasan pada masyarakat Desa Trunamanggala
untuk menggarap lahan. Masyarakat hanya diwajibkan untuk membayar
pajaknya tanpa ada biaya sewa sehingga petani dapat menekan biaya sewa
lahan yang dikeluarkan. Untuk bibit petani masih membelinya diluar desa
sedangkan pupuk sebagian sudah ada yang memproduksi pupuk organik
yang tergabung dalam kelompok tani. Mayoritas petani menggarap lahannya
sendiri. Untuk hasil pertaniannya, kebanyakan penggarap menjualnya sendiri
di desa atau di Pasar Sumedang.
Hasil pertaniannya juga memiliki keterkaitan dengan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Desa Trunamanggala. Daun
pisang dari tanaman pisang di kawasan Leuweung Tiis banyak dimanfaatkan
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sebagai pembungkus lontong oleh pengusaha lontong di Babakan Randu.
Sementara singkongnya dimanfaatkan oleh pengusaha opak, combring, dan
kecimpring yang merupakan makanan ringan berbahan dasar singkong di
desa tersebut.
Sementara untuk perkembangan investasi, pada Juli tahun 2018 sudah
diadakan diskusi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk adanya sistem bagi hasil untuk menanam pohon sengon. Investasi
yang ditawarkan berupa bibit gratis dan pupuk, sementara nanti untuk
hasil penjualan kayu akan dibagi sesuai ketentuan dan kesepakatan dengan
penjamin program.
Kawasan Leuweung Tiis dalam bidang pertanian masih berada
dalam fase pertumbuhan karena belum dimanfaatkannya secara efektif
lahan untuk jenis tanaman yang dipilih. Sementara dalam bidang wisata,
Leuweung Tiis masih berada dalam fase kelahiran karena baru sedikit warga
diluar Desa Trunamanggala yang mengenalnya sebagai tempat wisata alam
dan camping. Dan masih ada kendala dalam hal kepemilikan lahan secara
legal berupa Peraturan Desa (Perdes) yang pada Agustus tahun 2018 masih
dalam proses pengurusan. Selain itu, Leuweung Tiis masih menjadi gersang
karena banyaknya lahan yang dipakai untuk menanam singkong dan sayuran
sementara untuk pepohonan sebagai penyangga lereng dan penyerap air
sedikit.
Dukungan dari pemerintah desa sendiri sangat besar untuk kawasan
Leweung Tiis menjadi kawasan ekowisata dan pertanian dalam bentuk
pembentukan infrastruktur yang sejauh ini baru disediakan satu sumur
dan pelebaran jalan pendakian untuk kebutuhan wisata. Dan dari hasil
wawancara terhadap warga sekitar Leuweung Tiis pun setuju dan antusias
jika kawasan Leuweung Tiis menjadi kawasan wisata yang nantinya akan
berpengaruh secara ekonomi.
Diharapkan dengan adanya rencana ekowisata untuk kawasan
Leuweung Tiis dapat mendorong petani penggarap menanam pohon dan
menjadikan Leuweung Tiis menjadi hutan rakyat sehingga kawasan menjadi
lebih hijau dan terhindar dari adanya ancaman longsor.
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DESA NALUK
Mahasiswa KKN-T:
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PERANAN EUD TERHADAP
LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI DESA NALUK

Desa Naluk memiliki wilayah persawahan seluas 115 Ha dari luas total
desa yaitu 297,08 Ha. Luas persawahan ini hampir mendekati sebagian dari
luas Desa Naluk. Berdasarkan data yang didapatkan dari kantor Desa Naluk
menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, terdapat
1.715 orang yang bekerja sebagai petani dan 318 orang sebagai buruh
tani. Data ini seolah membuktikan bahwa kegiatan dan mata pencaharian
di Desa Naluk menyesuaikan potensi yang ada. Berdasarkan pengamatan
yang dilakukan di Desa Naluk, sebagian masyarakat hidup dengan sejahtera.
Di bawah ini disajikan data pendapatan riil keluarga di Desa Naluk secara
umum:
Tabel 3 Data Pendapatan Riil Keluarga di Desa Naluk
Jumlah Kepala Keluarga

1140 KK

Jumlah Anggota Keluarga

3264 Orang

Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga

Rp 2.480.000,00

Jumlah pendapatan dari anggota keluarga

Rp 1.800.000,00

yang bekerja
Sumber: Data Primer 2018
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Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Desa Naluk memiliki penduduk sebanyak 2.982 jiwa dengan 1.193
jumlah total Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 1.465 orang laki-laki dan 1.517
orang perempuan. Mayoritas penduduk Desa Naluk bermata pencaharian
sebagai petani. Kualitas tenaga kerja bisa dikatakan sudah bagus karena
petani sudah mengerti penggunaan bibit-bit unggul dan cara bertanam yang
baik, bukan hanya sekedar tancap dan tanam. Selain itu, Kelompok Wanita
Tani (KWT) di Desa Naluk masih aktif berjalan. Jenis pekerjaan penduduk
Desa Naluk secara rinci terdapat pada grafik di bawah ini:

Grafik Jumlah Penduduk Desa Naluk Menurut Pekerjaan

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Pada dasarnya hasil panen padi di Desa Naluk akan di konsumsi
sendiri oleh masyarakat, dan ada juga sebagian yang dijual ke konsumen
dan penggilingan padi. Untuk padi sendiri, terkadang beberapa masyarakat
akan membuat rengginang dari padi tersebut dan menjualnya. Permintaan
akan rengginang biasanya akan meningkat saat mendekati hari raya. Dan
untuk ubi kayu, selain menjualnya secara mentah beberapa orang akan
mengolahnya menjadi keripik. Namun salah satu yang menjadi kendala
dalam pengembangan usaha di Desa Naluk adalah seringkali masyarakat
kurang ulet dalam berusaha, sehingga hanya berproduksi saat ada pesanan
saja, tidak berproduksi secara rutin.
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Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Masyarakat selain mengkonsumsinya pribadi dan menjual secara langsung,
biasanya masyarakat akan mengolah padi menjadi rengginang dan mengolah ubi
kayu menjadi kerupuk. Rengginang yang dihasilkan tidak berbeda jauh dengan
rengginang di tempat lain. Namun yang menjadi keunikan adalah saat ada
perayaan pernikahan, maka msyarakat akan membuat rengginang warna-warni.

Permintaan Terhadap EUD
Untuk permintaan sampai saat ini hanya sebatas pada jangkauan satu
desa, kecamatan, dan kabupaten. Belum ada permintaan dari luar kota. Hal
ini diakibatkan kendala masyarakat dalam pemasaran, yakni sebagian besar
belum menguasai teknik pemasaran online, dimana dengan pemasaran
online ini akan memungkinkan menyaring banyak pelanggan. Selain itu,
penduduk juga hanya berproduksi sesuai dengan permintaan saja (untuk
rengginang dan keripik singkong) sehingga menyebabkan kesulitan dalam
pemasaran ke luar kota.
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Teknologi yang Berkembang di EUD
Dalam proses hulu nya sendiri, pertanian dilakukan masih dengan sistem
tradisional. Dan pada bagian hilirnya juga masih menggunakan teknologi
yang sederhana dalam mengolah beras dan ubi kayu tersebut. Walaupun
masih menggunakan teknologi yang sederhana, namun masyarakat Desa
Naluk sebagian besar paham akan pentingnya kemasan yang baik dan
menarik untuk suatu produk. Masyarakat sudah menggunakan sealer dalam
merekatkan plastik pembungkus makanan tersebut.

Perkembangan Investasi EUD
Investasi dalam bidang pertanian belum terlalu banyak di Desa Naluk,
dan untuk saat ini masyarakat masih mengolah sawahnya tanpa bantuan
investor. Namun, untuk di Desa Naluk sendiri yang pernah dan beberapa
kali mendapatkan investor adalah usaha pabrik tahu yang dimiliki oleh
Bapak Ade di Dusun Cilimbangan dengan merk dagang ‘Sari Buana’. Pabrik
tahu ini mendapatkan investasi dari pihak swasta dan juga beberapa kali
mendapatkan bantuan dari pemerintah pada saat dulu. Bahkan pak Ade
ini bercerita pernah menerima tawaran untuk membuat pabrik tahu di luar
negeri dengan investor asing, namun tidak berlangsung lama. Pak Ade lebih
memilih untuk usaha sendiri dan berproduksi di Desa Naluk.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Pengaruh EUD (yang dalam hal ini beras dan ubi kayu) mungkin
berpengaruh kepada beberapa sektor. Sektor pertanian ini dapat menjadi
bahan baku dalam berproduksi dan dapat mendorong sektor perdagangan
dan industri. Walaupun mungkin hanya dalam skala industri rumah tangga.

Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Bagi sebagian masyarakat, EUD ini merupakan sumber pendapatan
masyarakat yang utama, namun juga dikarenakan di Desa Naluk mulai
berkembang UMKM yang tidak terlalu bersangkut pautan dengan EUD
ini, seperti pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik, dendeng
ikan mujair, dst, maka bagi sebagian penduduk EUD ini mungkin hanya
menambah sedikit pendapatan mereka atau mungkin tidak sama sekali.
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Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Dalam beberapa tahun kebelakang, UMKM di Desa Naluk berkembang
lumayan pesat. Namun jika dilihat ternyata UMKM tersebut kurang
berhubungan dengan potensi utama asli desa Naluk. Beberapa UMKM
tersebut mendapatkan bahan baku dari desa lain. Namun demikian, UMKM
tersebut semuanya menunjukkan kinerja yang bagus. Beberapa UMKM di
Desa Naluk yang memiliki kinerja baik antara lain:
1.

Pabrik Tahu ‘Sari Buana’
Sumedang memang terkenal salah satunya karena Tahu Sumedang.
Salah satu Desa yang menghasilkan tahu sumedang adalah Desa Naluk,
tepatnya di Dusun Cilimbangan dengan merk dagang ‘Sari Buana’.
Pabrik tahu ini dimiliki oleh Bapak Ade. Jadwal produksinya adalah setiap
hari kecuali hari Jum’at. Dan dalam kegiatan pemasarannya pabrik tahu
Sari Buana sudah memiliki pekerja atau agen yang akan menjualkan
tahunya, baik dalam bentuk penjual keliling maupun di toko pinggir jalan.
Berdasarkan kriteria UMKM menurut World Bank, yaitu jumlah tenaga
kerja, maka pabrik tahu Sari Buana ini dapat digolongkan sebagai Usaha
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2.

3.

Kecil, karena memiliki tenaga kerja yang lebih dari 10 orang namun
kurang dari 30 orang.
Budidaya Jamur Tiram
Di Desa Naluk tepatnya di Dusun Cilimbangan terdapat satu unit usaha
budidaya jamur tiram yang dimiliki oleh Bapak Edi. Jenis jamur yang
dikembangkan di tempat ini antara lain jamur tiram putih, abu-abu,
dan juga coklat. Proses produksi dilakukan setiap harinya dengan total
pekerja 4-5 orang. Jamur dipasarkan secara langsung di pasar setelah
dilakukan proses pembersihan dan pemilihan. Berdasarkan kriteria Worl
Bank maka usaha budidaya jamur tiram ini tergolong pada usaha mikro.
Pusat oleh-oleh ‘Sariksa Hidayah’
Sariksa Hidayah adalah sebuah pusat oleh-oleh khas Desa Naluk yang
dikelola oleh Ibu Elmia yang berlokasi di Citimun. Sariksa Hidayah
menampung produk-produk hasil olahan rumah tangga di Desa
Naluk. Tidak hanya sekedar memasarkan, namun Sariksa Hidayah juga
membantu dalam mengembangkan ide produk baru, proses produksi,
kemasan, dan juga permohonan sertifikasi PIRT (Produk Industri Rumah
Tangga). Beberapa produk yang dijual di Sariksa Hidayah antara lain
Jajema (Mujaer Jemur Manis), Sajema (Sapi, Jemur, Manis), Egroll, Comet
aneka rasa ‘Kriwil’, Kripik pisang dan kripik singkong. Salah satu produk
KECAMATAN CIMALAKA

21

4.

5.

yang sudah terkenal di Sumedang yaitu Jajema.
Kerajinan dari limbah plastik
Kerajinan dari limbah plastik ini dikelola oleh Istri Bapak Kepala Dusun
I Naluk. Limbah plastik yang berupa bungkus kopi dan juga tas kresek
diolah menjadi kerajinan tikar dan tas. Proses produksi dilakukan hanya
saat terdapat permintaan dengan melibatkan tenaga kerja ibu rumah
tangga Dusun I Naluk. Dan kegiatan pemasaran hanya sebatas apabila
ada tamu yang melakukan kunjungan di Desa Naluk.
Agar-agar Jelly Kering
Usaha pembuatan agar-agar jelly kering terletak di Dusun 4 Sukabarang
Desa Naluk. Usaha ini dikelola oleh Ibu Novi. Usaha ini dapat digolongkan
sebagai usaha mikro karena hanya melibatkan anggota keluarga dalam
proses produksi. Produk dipasarkan hanya sebatas desa dan melalui
kenalan dan kerabat melalui aplikasi WhatsApp.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Untuk saat ini, produk UMKM Desa Naluk kebanyakan masih mengalami
kesulitan dalam bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain. Mungkin
pengecualian untuk beberapa produk seperti Jajema (Mujaer Jemur Manis)
yang saat ini telah terkenal di Sumedang dan seringkali menjadi oleh-oleh
pejabat yang berkunjung ke Sumeddang.

Tujuan Pasar EUD
Untuk saat ini tujuan dan konsumen dari EUD hanya masih sekitar
Sumedang.

Input Produksi EUD
Para petani di Desa Naluk memperoleh faktor produksi seperti pupuk
melalui pemerintah dengan adanya kartu tani, selain itu mereka juga
membuat pupuk kandang sendiri. Para pekerja berasal dari warga Desa
Naluk sendiri yakni sebanyak 318 orang menjadi buruh tani.

Fase EUD
EUD Desa Naluk, khususnya beras kini berada pada fase pertumbuhan
per Agustus 2018 lalu setelah mengalami fase penurunan dari tahun
2012-2015. Pada fase pertumbuhan ini, para petani diharapkan lebih aktif
untuk merawat tanaman mereka dan pemerintah juga diharapkan dapat
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menyediakan faktor produksi seperti pupuk, pestisida yang murah bagi
petani. Dengan begitu, jumlah produksi petani dapat terus meningkat.

Kendala yang Dihadapi EUD
Gejolak internal yang pernah dihadapai EUD adalah para petani
pernah melakukan panen padi namun tidak pada waktu yang tepat. Ketika
masyarakat sedang membutuhkan beras kala itu, dan distribusi beras dari
Jawa Tengah juga seret karena gagal panen, para petani malah belum bisa
memanen hasil taninya. Itu membuktikan bahwa informasi yang diterima
oleh para petani mengenai waktu yang tepat untuk penanaman sehingga
dapat panen tepat pada waktunya belumlah sempurna. Sedangkan gejolak
eksternal yang pernah dihadapi oleh para petani adalah adanya musibah
kekeringan panjang yang membuat produksi padi mereka menurun drastis.

Dukungan Terhadap EUD
Pemerintah Sumedang telah mendistribusikan 50.000 kartu tani kepada
para petani yang berada di Sumedang, termasuk kepada para petani di
Desa Naluk. Pembagian kartu tani dimaksudkan agar para petani dapat
memperoleh pupuk dari pemerintah dengan luas maksimalyang dapat
dibantu sekitar 2 Ha. Dengan begitu, beban para petani khususnya petani
Desa Naluk dapat sedikit berkurang. Dari segi kelembagaan, pemerintah
telah membuat Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Naluk yang diketuai oleh
Ibu Kuwuh sendiri dengan jumlah anggota mencapai 30 orang. Pemerintah
Desa juga telah menyalurkan bantuan berupa bibit kepada para anggota
melalui program “Kawan Rumah Pangan Lestari”.

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Sistem penanaman yang dilakukan oleh para petani di Desa Naluk
adalah sisem rotasi atau menanam lebih dari satu jenis tanaman yang
berbeda di waktu yang berbeda pula. Terdapat beberapa keunggulan dari
sistem penanaman bergilir ini diantaranya mampu mengurangi serangan
hama dan penyakit dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Tanah
yang sering ditanami bukan berarti kandungan unsur hara didalamnya
tidak akan berkurang. Oleh karena itu perlu dilakukan rotasi tanam untuk
mempertahankan unsur hara di dalam tanah.
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Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Masyarakat Naluk memiliki karakter hangat, rukun, gotong-royong
dan tolong menolong. Nilai-nilai yang melekat pada masyarakat tersebut
terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang saling tolong-menolong dan
gotong royong dalam kegiatan bercocok tanam. Misalnya ketika menanam
padi, diperlukan beberapa tahapan mulai dari pengolahan tanah, persemaian
bibit, penanaman padi, penyiangan lahan, pemupukan hingga masa panen
tiba masyarakat akan saling tolong menolong untuk menyelesaikan berbagai
tahapan tersebut secara bergantian.

Bantuan yang Diterima EUD
Sejauh ini bantuan yang diterima oleh para petani untuk meningkatkan
Ekonomi Unggulan Desa adalah bantuan pupuk melalui pembagian kartu
tani. Para petani memperoleh pupuk secara cuma-cuma dari pemerintah
untuk mengurangi beban pengeluaran pupuk mereka sehingga biaya
yang mereka keluarkan lebih rendah begitu juga keuntungan yang mereka
peroleh akan semakin meningkat.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Salah satu EUD yang ada di Desa Naluk adalah ubi jalar cilembu yang
telah dikenal oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara karena
memang produk ini telah di ekspor ke beberapa negara seperti Jepang dan
Malaysia. Oleh karena keunikan yang berbeda dengan Ubi jalar di daerah lain,
ubi jalar cilembu ini memiliki brand atau nama sendiri di benak masyarakat.
Ubi Jalar Cilembu ini akan mengeluarkan cairan seperti madu ketika di bakar
atau di oven. Itulah yang menjadi kekhasan ubi ini dari pada ubi yang lain.
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DESA PADASARI
Mahasiswa KKN-T:
FAUZAN VARYANSYAH
IHLUS FARDAN
UCIK ROKHMATIN ASANI
TOLONG ENRICA STEFANI DUTRIANDRA
DARTI
MEILY MUSLIMAH

H24150111
F44150066
A24150079
H34150096
H44140066
H54150077

Dosen Pembimbing:
Eka Dasra Viana, M.Acc.,Ak
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AGRIBISNIS KOPI
DI DESA PADASARI

Desa Padasari berlokasi di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah ± 159,87 Ha dengan jumlah
penduduk sebanyak Seribu Lima Ratus Dua Puluh Satu (1.521) jiwa. Saat ini
desa Padasari sedang bersiap-siap menuju desa wisata. Untuk mencapai
tujuan tersebut, desa Padasari sudah memiliki master plan sebagai panduan
utama. Menuju desa wisata, desa Padasari sudah didukung oleh keindahan
dan kekayaan alam.
Desa Padasari dipenuhi oleh pepohonan pinus dan kopi. Saat ini,
pinus masih dikelola oleh Perhutani sedangkan kopi yang dibudidayakan
oleh masyarakat desa Padasari masih dilakukan secara tradisional karena
minimnya pengetahuan budidaya dan pemeliharaan serta kurangnya
teknologi yang memadai.
Petani-petani kopi desa Padasari melakukan budidaya secara sederhana
dengan produk akhir berupa green bean. Harga yang diperoleh petani kopi
desa Padasari mengikuti harga pasar dan disesuaikan dengan kualitas kopi
yang dipanen. Sejauh ini, kopi belum memberikan peran besar terhadap laju
pertumbuhan ekonomi desa.
Keadaan sosial masyarakat Desa Padasari menunjukkan masih tingginya
angka penganguran, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja
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hanya 1.434 dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 2.655 Jiwa dengan
rincian sebagai berikut:

No

Jenis Pekerjaan

Jumlah (orang)

1.

Tenaga Kerja

2.

PNS

12

3.

TNI/POLRI

3

4.

Pedagang,Wiraswasta dan Pengusaha

127

5.

Pensiunan

39

6.

Pegawai Swasta

129

Jumlah

1.124

1.434

Sampai saat ini, kegiatan budidaya kopi desa Padasari hanya mampu
menyerap sedikit tenaga kerja dikarenakan ketidakpastian kualitas, kuantitas
dan harga di pasar. Agribisnis kopi desa Padasari nantinya dikelola oleh
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk meningkatkan tingkat produktivitas
kopi, agribisnis kopi memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak. BUMDes
akan menjadi pengawas sekaligus penindaklanjut produksi kopi yang sudah
dipanen oleh petani-petani kopi.
Kopi merupakan tanaman perkebunan strategis yang biasa
dikonsumsi dalam bentuk minuman yang bersifat menyegarkan. Pada
awal perkembangannya kopi hanya terbatas diproduksi dan dikonsumsi di
negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, tetapi sekarang meluas ke
seluruh dunia dan banyak dikonsumsi di Eropa dan Amerika (Grigg, 2002).
Perkembangan kopi yang pesat membuat minuman ini sudah menjadi
bagian dari kebiasaan dan budaya masyarakat pedesaan maupun perkotaan.
Konsumsi kopi berbeda dengan konsumsi minuman lainnya, karena faktor
ketenangan dan kefokusan yang diperoleh tanpa efek samping seperti
minuman beralkohol (Elsera et. al, 2015).
Desa Padasari dengan kekayaan alam yang melimpah menjadikan
kopi sebagai komoditas perintis ekonomi unggulan desa. Komoditas kopi
diharapkan dapat memberikan efek multiplier yang besar bagi kemajuan
desa Padasari khususnya pada perekonomian desa.
Melalui kelompok KKN-T desa Padasari, Institut Pertanian Bogor
memfasilitasi desa Padasari untuk dapat mengeksekusi rencana dan
harapan desa. Kopi sebagai komoditas perintis ekonomi unggulan desa
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Gambar 1. Survey lokasi kebun kopi

perlu dikembangkan mulai dari hulu sampai hilir, yakni pengembangan
agribisnis komoditas kopi.
Program utama kelompok KKN-T desa Padasari, pengembangan
agribisnis komoditas kopi dijalankan dengan metode penyuluhan dan
pengajuan permintaan bantuan mesin kopi kepada Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan melalui. Kelompok KKN-T desa Padasari melakukan
identifikasi masalah melalui survey dan wawancara kepada para aparatur
desa serta petani – petani kopi desa Padasari.
1. Wawancara dan Survey
Wawancara kepada beberapa perangkat desa dilaksanakan pada
tanggal 12 Juli 2018 dan dilanjutkan dengan survey ke kebun kopi desa
Padasari yang berlokasi di belakang kantor desa Padasari. Selanjutnya,
dilakukan wawancara kepada petani – petani desa Padasari tentang budidaya
dan pemeliharaan kopi sampai menjadi produk akhir.
2. Penyusunan Proposal Ekonomi Produktif
Kelompok KKN-T desa Padasari bersama dengan aparatur desa
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Gambar 2. Penyusunan Proposal Ekonomi Kreatif

melakukan perancangan program demi memajukkan kopi desa Padasari
berupa penyusunan proposal ekonomi produktif yang ditujukan kepada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Proposal disusun mulai tanggal 18 Juli 2018.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakilkan
oleh dua orang mengunjungi desa Padasari pada tanggal 27 Juli 2018.
Kedatangan pihak kementerian membahas administrasi terkait proposal
ekonomi produktif. Penyesuaian segala informasi dan kebutuhan desa
dikoordinasikan secara rinci dan terus – menerus sehingga perlunya revisi
– revisi proposal dilakukan. Proposal ekonomi produktif disetujui oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah dilakukannya revisi
proposal dan verifikasi teknis berupa kunjungan kembali ke desa Padasari.
3. Penyuluhan Budidaya dan Pascapanen Kopi yang baik dan benar
Penyuluhan tentang budidaya dan pascapanen kopi yang baik dan benar
dilaksanakan pada tanggan 21 Agustus tahun 2018. Pembicara penyuluhan
ialah Bapak Wawan dari Kelompok Kerja (PokJa) Provinsi Jawa Barat.
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Gambar 3. Penyuluhan Kopi

Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh petani – petani kopi dan dilaksanakan
mulai pukul 13:00 sampai 16:00 WIB di Cipadayungan desa Padasari.
Pembicara menyampaikan tentang budidaya kopi tahap demi tahap serta
menjelaskan banyak hal tentang kopi mulai dari rasa, aroma, dan spesifikasi
lain yang memikat konsumen untuk mengonsumsi kopi. Petani – petani kopi
desa Padasari memberikan respon antusias terhadap materi penyuluhan
yang disampaikan pembicara.
Dr. H. Ali Musa Pasaribu MS mengatakan bahwa agribisnis adalah bisnis
yang berbasis pertanian yang dilaksanakan secara terpadu mulai dari hulu
sampai ke hilir sesuai dengan sistem-sistem input produksi dan keluaran
(output). Terkait hal tersebut, agribisnis kopi yang dirintis menjadi Ekonomi
Unggulan Desa (EUD) akan dilaksanakan secara terpadu meliputi subsistem
hulu, budidaya, penunjang dan hilir.
Subsistem hulu agribisnis kopi yang merupakan pengadaan input
disubsidi oleh perhutani berupa bibit kopi. Subsistem budidaya dilaksanakan
oleh petani-petani kopi yang dilaksanakan mengikuti pengetahuan budidaya
dan pemeliharaan kopi yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari
Kelompok Kerja (PokJa) Provinsi Jawa Barat. Subsistem berikutnya, subsistem
yang akan menunjang kegiatan agribisnis kopi yakni adanya BUMDes.
Subsistem hilir menjadi subsistem pascapanen dan diharapkan mampu
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memberikan nilai tambah yang besar. Melalui subsistem hilir, produk kopi
desa Padasari yang awalnya berupa green beans dapat menjadi produk kopi
siap seduh dalam kemasan dengan brand dari desa Padasari dan dengan
begitu, agribisnis kopi desa Padasari dapat memiliki daya saing.
Ekonomi Unggulan Desa Padasari komoditas kopi memberikan nilai
tambah berupa brand, kualitas dan kuantitas yang dihasilkan melalui
penggunaan mesin kopi dan pemeliharaan yang baik. Sebelum memeroleh
bantuan berupa mesin dan penyuluhan kopi tentang budidaya yang baik dan
benar, desa Padasari menghasilkan kopi berupa green beans. Diprakarsainya
komoditas kopi mejadi ekonomi unggulan desa dengan melakukan budidaya
dan pemeliharaan yang tepat guna dapat meningkatkan nilai tambah produk
kopi desa Padasari.
Bahan baku utama dari agribisnis kopi di desa Padasari ini merupakan
biji kopi robusta Gunung Tampomas yang merupakan ciri khas produk
agribisnis kopi nya dan berasal dari buah tanaman kopi robusta Gunung
Tampomas. Hampir sebagian besar lahan garapan yang di garap masyarakat
desa Padasari di tanami tumbuhan kopi , sehingga bahan baku utama
agribisnis kopi ini di dapatkan dari petani kopi di desa Padasari.
Tujuan dari adanya agribisnis kopi merupakan untuk memberdayakan
masyarakat terutama petani kopi yang ada di desa Padasari sehingga
pengadaan bahan bakunya sebisa mungkin mereka fokuskan di dapatkan
dari masyarakat desa Padasari, juga pada sisi tenaga kerja agribisnis kopi ini
memberdayakan masyarakat desa , tujuannya agar tercipta lapangan kerja
seluas luasnya dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat
pekerjaan dan mengembangkan potensi yang ada di desanya sendiri.
Pada awal pengembangan agribisnis kopi desa padasari ini konsumen
yang di targetkan adalah konsumen lokal yang berada di Kab. Sumedang
dengan tujuan untuk memperkenalkan kopi gunung tampomas desa
padasari kepada masyarakat lokal agar bisa menjadi salah satu ciri khas
dari Kabupaten Sumedang. Namun kedepannya ketika agrbisnis kopi ini
sudah lebih siap dan matang maka target pasar yang menjadi tujuannya
yaitu nasional dan internasional, hal ini dikarenakan kopi di desa Padasari
ini memiliki ciri khas dan karakter khas yang dapat memungkinkannya kopi
desa Padasari di minati oleh masyarakat lokal maupun internasional.
Dengan berkembangnya agribisnis kopi di Desa Padasari akan
memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan produksi kopi dengan
tetap mempertahankan kualitas sehingga kopi yang dijual di pasar dapat
berdaya saing dan akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat desa.
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Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian
sebagai petani kopi. Penyuluhan dan pendampingan kepada petani kopi
juga dilakukan agar proses budidaya hingga penanganan pasca panen kopi
sesuai dengan GAP (Good Agricultural Practices) dan GHP (Good Handling
Practices) sehingga diperoleh produktivitas yang tinggi, mutu produk yang
baik, keuntungan yang optimum, usaha produksi yang berkelanjutan dan
tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan
petani.
Pengembangan agribisnis kopi desa Padasari semakin prospektif
didukung oleh bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan mesin
kopi berupa pengupas huller dan pulper melalui pengajuan proposal
ekonomi produktif yang disusun oleh kelompok KKN-T desa Padasari
bekerjasama dengan aparatur desa Padasari.
Kopi merupakan tanaman perkebunan strategis yang biasa dikonsumsi
dalam bentuk minuman yang bersifat menyegarkan. Desa Padasari
merupakan salah satu desa penghasil kopi. Desa Padasari menjadikan kopi
sebagai komoditas perintis ekonomi unggulan desa untuk mendongkrak
perekonomian desa menjadi lebih baik dengan keberadaan agribisnis kopi.
Komoditas kopi sebagai komoditas ekonomi unggulan desa akan
dikembangkan dengan bekal pengetahuan budidaya yang baik dan benar
serta pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) Padasari.
Berkembangnya agribisnis kopi di Desa Padasari akan memberikan
kontribusi besar terhadap peningkatan produksi kopi dengan tetap
mempertahankan kualitas sehingga kopi yang dijual di pasar dapat berdaya
saing dan akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat desa.
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Kecamatan Conggeang

DESA CIBUBUAN
Mahasiswa KKN-T:
MUHAMMAD RACHMADI SATRIA
ALIEF RESTU BUDIMAN
VERRA FEBRIYANTI
ARMIYANTI
RINA NURFAZITA
MINA ALFIYAH

H24150092
H54150086
A14150087
H34150131
H44150028
H14150066

Dosen Pembimbing:
Muhammad Fazri, M.Si
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OPAK,
EKONOMI UNGGULAN
DESA CIBUBUAN

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Opak sebagai produk khas desa telah menjadi ikon Kecamatan
Conggeang. Opak sendiri telah memiliki tempat di hati masyarakat
Conggeang. Hal ini membuat opak sebagai makanan khas Kecamatan
Conggeang, ditandai dengan adanya tugu opak di alun-alun kecamatan. Di
Desa Cibubuan terdapat banyak produsen opak rumahan. Hal ini membantu
ekonomi masyarakat desa yang menjadikan opak sebagai usaha sampingan.
Hal ini tentu akan semakin baik apabila produsen opak dapat disatukan
menjadi satu kelompok produsen agar kapasitas produksi yang dihasilkan
semakin besar.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Produsen opak di Desa Cibubuan mayoritas berada di Dusun Ciledre. Di
dusun ini terdapat banyak produsen opak rumahan. Namun, satu di antaranya
sudah tergolong baik karena mampu merekrut tenaga kerja hingga sepuluh
orang. Bahkan, tak jarang produsen satu ini memberdayakan produsen lain
dengan membantu menjual dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh
produsen lain.
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Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Produk opak dengan kemasan yang menarik dan memperoleh perizinan
P-IRT serta label halal MUI tentu menjadi nilai tambah yang sangat penting
dalam mendukung pemasaran dan penjualan produk tersebut. Mengingat,
produk ini sudah menjadi ikon di daerah tersebut.

Permintaan Terhadap EUD
Permintaan terhadap produk opak mengalami peningkatan pada
Bulan Ramadhan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu produsen opak yang
mengatakan bahwa penjualan opak pada Bulan Ramadhan dapat mencapai
4.000 buah atau 40 bal. Sedangkan, di bulan-bulan biasa permintaan opak
tidak setinggi saat Bulan Ramadhan, yaitu sekitar 2000-3000 buah.

Perkembangan Investasi EUD
Sejauh ini, peran pemerintah maupun swasta dalam bentuk investasi
yang dapat membantu usaha EUD belum menyentuh hingga tingkat
pedesaan. Hal ini juga menjadi perhatian bersama agar produk opak di desa
tersebut dapat diperhatikan.
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Pengaruh EUD Terhadap Sektor lainnya
Produksi opak berdampak terhadap sektor pertanian. Bahan utama
dalam produksi opak adalah beras ketan. Penggunaan beras ketan sekaligus
memberdayakan para petani ketan untuk diolah menjadi opak agar memiliki
nilai tambah.

Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Banyaknya produsen opak secara tidak langsung memberikan kontribusi
terhadap pendapatan masyarakat. Opak yang diproduksi pun selalu habis
terjual. Selain itu, terdapat produsen opak yang sudah cukup maju dengan
merekrut sepuluh orang pekerja. Pekerja tersebut diberi upah harian oleh
pemilik usaha.

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Opak sangat erat kaitannya dengan komoditas ketan. Hal ini karena opak
sendiri terbuat dari beras ketan yang dihaluskan. Selain itu, di Desa Cibubuan
juga terdapat banyak produsen opak dalam bentuk industri rumah tangga.
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Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Produk opak tergolong terjangkau untuk kalangan masyarakat
menengah ke bawah. Hal ini membuat masyarakat tertarik untuk
mengonsumsi opak. Selain murah, terdapat beberapa varian rasa opak
untuk menambah nilai jual produk ini.

Tujuan Pasar EUD
Tujuan pemasaran opak masih bersakala lokal, yaitu di wilayah Kabupaten
Sumedang dan sekitarnya. Hal ini menjadi tantangan untuk berbagai pihak
agar jaringan pemasaran produk opak dapat menjangkau masyarakat luas.

Input Produksi EUD
Bahan baku opak diperoleh supplier yang memasok beras ketan. Tapi,
tak jarang bahan baku ini diperoleh dari masyarakat setempat yang memiliki
beras ketan.

Fase EUD
Saat ini, opak dapat dikatakan sedang dalam fase puncak. Meski
demikian, jaringan pemasaran masih tergolong sempit dan sangat prospektif
untuk dikembangkan.

Kendala yang Dihadapi EUD
Kendala internal yang dihadapi produsen opak adalah sulitnya akses
pemasaran, akses transportasi, dan akses informasi pasar. Sedangkan,
kendala eksternal adalah tingginya tingkat persaingan membuat produsen
opak di Desa Cibubuan sedikit tertinggal.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Opak menjadi produk khas Kecamatan Conggeang. Di daerah ini paling
banyak memproduksi opak untuk dikirim ke luar daerah.
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Foto Desa
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DESA CIBEREUYEUH
Mahasiswa KKN-T:
RIZKY PRATAMA TAMBA
ARIF SULAIMAN AZHAR
SANTRI AULIA
SITI SYAVIRA YULIANDANI
AULIA PUTRI NOVIANTI
ADESTA CAHYA LUCKYTA
RIFA’ATUL MAHMUDAH

H34150039
H54150034
A24150125
H44150023
H14150043
H24150093
I14150070

Dosen Pembimbing:
Muhammad Fazri, M.Si
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KERAJINAN YANG
MEMANFAATKAN KORAN
BEKAS

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Peran UMKM Saung Koran terhadap laju pertumbuhan ekonomi desa
secara keseluruhan memang belum terlalu berdampak. Hal ini terjadi juga
karena sebagian besar warga Desa Cibeureuyeuh berprofesi sebagai petani.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Penyerapan tenaga kerja UMKM Saung Koran sudah relatif baik. UMKM
saung koran mampu menyerap empat hingga lima orang tenaga kerja.

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Hulu dari UMKM Saung Koran merupakan warga sekitar yang
memberikan sampah kering berupa koran dan kertas bekas serta beberapa
pedagang yang juga memasok bahan baku koran yang dibutuhkan.
Sedangkan untuk hilirnya merupakan produk kerajinan tangan dari koran
dan kertas bekas seperti kotak tissue, vas bunga, tempat pensil, tas jinjing,
dan lain-lain.

KECAMATAN CONGGEANG

41

Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Added value yang diciptakan oleh UMKM Saung Koran adalah dengan
cara mengolah koran bekas yang sudah tidak terpakai menjadi berbagai
macam produk seperti tempat minuman, vas bunga, tempat tisu, dan
sebagainya.

Permintaan Terhadap EUD
Permintaan terhadap kerajinan koran sampai saat ini masih mencapai
tingkat Kabupaten Sumedang. UMKM ini sudah mulai terkenal di tingkat
kabupaten. Tak jarang pemilik usaha diundang untuk menjadi pembicara
sekaligus mempraktikkan cara pembuatan kerajinan di berbagai wilayah di
Kabupaten Sumedang.

Teknologi yang Berkembang di EUD
Pembuatan kerajinan koran UMKM Saung Koran masih dilakukan secara
manual menggunakan tangan pekerja (Hand made) dan tanpa bantuan
teknologi mesin.
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Perkembangan Investasi EUD
Belum ada investor yang berkaitan dengan kerajinan koran UMKM
Saung koran baik dari swasta maupun pemerintah.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Pengaruh UMKM Saung Koran terhadap UMKM sektor lainnya tidak
memiliki pengaruh yang signifikan. Namun UMKM ini tergolong potensial
karena merupakan satu-satunya yang bergerak dibidang kerajinan tangan
sehingga mampu berperan sebagai Price Leader.

Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Untuk sementara ini dikarenakan Saung Koran masih tergolong bisnis
baru dan berjalan sekitar tahun belum bisa memberikan kontribusi yang
signifikan pada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat secara
luas. Peningkatan produksi terjadi saat ada pesanan untuk event tertentu
dan peningkatan pendapatan pada anggota (pekerja) Saung Koran.
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Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Keterkaitan Saung Koran dengan komoditas/UMKM/Wisata laiinya yaitu
produk saung koran dapat didesain sebagai tempat makanan (toples) dan
sebagai aksesoris (oleh-oleh) bagi wisatawan.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
UMKM saung koran menghasilkan produk yang unik dan belum banyak
ditemukan di pasaran sehingga persaingannya pun tidak terlalu ketat. Selain
itu, UMKM Saung Koran konsisten dengan warna menyerupai kayu yang
terlihat elegan dan natural serta desain yang dibuat yang berbeda dengan
produk lain sehingga memberikan keunikan tersendiri bagi produk ini.

Tujuan Pasar EUD
Pasar lokal sekitar daerah Sumedang, pasar nasional daerah Banten,
dan Internsional ke Jepang (Mahasiswa KKN membeli produk Saung Koran
dan dibawa ke Jepang saat SUIJI).
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Input Produksi EUD
Saung koran memperoleh bahan baku dari koran bekas yang didapat
dari limbah rumah tangga dan pemulung, lem dan peralatan lainnya dibeli
di toko. Sedangkan pekerja didapat dari ibu-ibi rumah tangga disekitar
kompleks.

Fase EUD
UMKM Saung Koran berada pada fase pertumbuhan.

Kendala yang Dihadapi EUD
Gejolak Eksternal berasal dari semakin banyaknya industry rumah
tangga yang meniru produk Saung Koran dan media pemasaran yang belum
maksimal. Sedangkan kendala Internal nya adalah input produksi yang reltif
mahal karena saat pesanan banyak harus membeli koran, serta biaya tenaga
kerja yang tinggi.

Dukungan Terhadap EUD
Dukungan terhadap UMKM Saung koran diberikan oleh pemerintah
Desa Cibeureueyuh. Pemerintah Desa Cibeureuyeuh sering melibatkan
UMKM ini dalam kegiatan-kegiatan diluar desa salah satunya dalam kegiatan
Pawai Pembangunan yang di adakan di Kecamatan Conggeang. UMKM ini
dijadikan sebagai aset kerajinan tangan yang ada di Desa Cibeuerueyeuh.

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Bahan utama pembuatan produk Saung Koran hanya memanfaatkan
koran bekas yang jumlahnya cukup melimpah di masyarakat dan tidak
mengandalkan maupun merusak kelestarian sumber daya alam. Usaha ini
secara tidak langsug membantu mengurangi jumlah sampah yang tersebar
di lingkungan dan merupakan masalah utama pencemaran yang terjadi di
lingkungan, karena memanfaatkan koran bekas yang umumnya dijadikan
sampah oleh masyarakat.

Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Selain membuat produk kerajinan untuk dipasarkan, para karyawan juga
tidak jarang untuk melakukan aktivitas diluar produksi salah satunya adalah
melakukan latihan degung yang merupakan kesenian sunda. Ini merupakan
KECAMATAN CONGGEANG
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salah satu strategi yang dilakukan pemilik usaha untuk meningkatkan
keakraban antar karyawan.

Bantuan yang Diterima EUD
Sampai saat ini belum ada bantuan apapun yang diterima oleh UMKM
Saung Koran.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Keunikan dari UMKM ini adalah produk yang dibuat merupakan produk
kerajinan tangan yang memiliki nilai estitika yang tinggi.
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DESA CIPAMEKAR
Mahasiswa KKN-T:
TEUKU MUHAMMAD AZMI
BANI WAHYU NUGROHO
YULIA INDRIANI
SITI IIS MUKHOIZAROH
KARUNIA UTAMI
TAMARA DEVI
HABIB SATRIO BEKTI

H34150130
H14150073
A24150114
H44150011
H54150080
H24150097
E44150082

Dosen Pembimbing:
Muhammad Fazri, M.Si
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MEUBEL, OLAHAN
MAKANAN, DAN
PARIWISATA DESA
CIPAMEKAR

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
a. Meubel
Industri meubel atau industri pengolahan kayu memberikan kontrbusi
terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Beberapa desa di
sekitar Cipamekar memesan kebutuhan produk kayu kepada pengrajin
di desa ini. Dengan adanya permintaan produk-produk olahan kayu yang
tinggi, memberikan domino efek pada perputaran ekonomi di desa ini.
b. Ekowisata Mata Air Sirah Cipelang
Adanya wisata Mata air Sirah Cipelang laju pertumbuhan ekonomi Desa
Cipamekar mengalami peningkatan. Dibuktikan banyaknya pengunjung yg
datang sehingga menambah pemasukan dana Desa.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Tenaga kerja di Wisata Sirah Cipelang masih sedikit dan terbatas. Namun,
saat ini Wisata Mata Air tersebut dikelola oleh aparat desa. Penyerapan
tenaga kerja belum ada karena Wisata Mata Air ini masih baru dan masih
tahap pengembangan sehingga belum ada penyerapan tenaga kerja.
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Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
a. Meubel
Penyerapan tenaga kerja cukup tinggi dengan kualitas yang cukup
baik. UMKM meubel menyerap 30% dari total tenaga pekerja UMKM di Desa
Cipamekar. Kualitasnya juga cukup baik terbukti dari hasil pekerjaannya
pada produk yang jumlah pesanannya selalu meningkat.
b. Ekowisata Mata air
Pembangunan Wisata Mata Air pada awalnya menggunakan dana dari
Desa yaitu anggaran BUMDES dan pengelolaan keuangannya cukup baik,
karena dari sumber mata air tesebut dapat dipakai dalam pembuatan aliran
PAM.

Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
a. Meubel
Keterkaitan dari Hulu ke Hilir industri meubel belum cukup baik.
Permasalahannya terletak pada distribusi pesanan yang cenderung
dimonopoli oleh satu pengrajin besar yang sudah memiliki badan hukum
berupa CV. Seluruh UMKM meubel di sekitarnya sebenarnya hanya pengrajin.
Sementara itu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan konsumen ataupun
penguasaan pasar maka diambil alih oleh CV tersebut.
b. Ekowisata Mata Air Sirah Cipelang
Nilai tambah yang diciptakan dari wisata Mata Air Sirah Cipelang adalah
tempat pemandian yang airnya secara langsung dari sumber mata air, Airnya
yang jernih ditambah dengan ikan hias, dan dikelilingi oleh pohon beringin
dimana akarnya yang menggantung menambah keindahan dari tempat ini.

Permintaan Terhadap EUD
a. Meubel
Industri meubel memberikan nilai tambah bagi pemuda lokal yang
umumnya laki-laki untuk memberikan keterampilan dan keuntungan ekonomi
bagi keluarganya. Pada komoditas kayu, nilai tambah yang diberikan adalah
dengan meningkatkan harga kayu tersebut dari bang setengah jadi atapun
barang jadi.

KECAMATAN CONGGEANG

49

b. Ekowisata Mata Air Sirah Cipelang
Jumlah pengunjung Wisata Mata Air Cipelang banyak dan permintaan
meningkat pada saat hari libur sekolah atau hari sabtu/minggu. Jumlah
pengunjung kebanyakan anak-anak dan remaja.

Teknologi yang Berkembang di EUD
a. Meubel
Menggunakan mesin pemotong kayu otomatis dan mesin penghalus
kayu.
b. Ekowisata Mata Air Sirah Cipelang
Teknologi yang berkembang di wisata Mata Air belum ada, karena
wisata ini masih baru dan masih tahap pengembangan dimana sarana dan
prasarana masih terbatas.
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Perkembangan Investasi EUD
a. Meubel
Belum ada investasi dari pihak pemerintah ataupun pihak luar untuk
bisnis UMKM meubel ini. Hampir semua modal berasal dari para pelaku
sendiri dan sebagian lain meminjam dari perbankan.
b.Ekowisata Mata Air Sirah Cipelang
Saat ini, wisata Mata Air ini belum ada investasi dari pihak swasta maupun
dari pemerintah, walaupun pihak swasta sudah menawarkan investasi untuk
pengembangan wisata ini dikarenakan aparat desa ingin mengembangkan
terlebih dahulu dari dana Desa mengingat Wisata ini baru dibuka

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Tidak berpengaruh signifikan. Pada sektor non ekonomi, tidak ada
perubahan yang berarti.
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Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
a. Meubel
Cukup baik. 21% dari tenaga kerja bekerja pada sektor ini.
b. Ekowisata Mata Air Sirah Cipelang
Wisata Mata Air Sirah cipelang dapat memberikan kontribusi peningkatan
pendapatan masyarakat Desa Cipamekar dengan berjualan makanan atau
jajanan di lokasi Mata Air

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Dengan banyaknya pengrajin meubel atau kayu di Desa Cipamekar,
sedikit banyak telah membantu pengembangan wisata mata air Sirah
Cipelang pada saat pembangunannya. Adanya wisata Mata Air ini keterkaitan
antara UMKM yang ada di Desa Cipamekar adalah para pihak UMKM dapat
menitipkan hasil olahan dari usahanya untuk dijual di temp oleh-oleh wisata
Mata Air untuk menambah pendapatan dari pihak UMKM itu sendiri

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
a. Meubel
Meubel dari Desa Cipamekar besaing dengan beberapa Desa dari
Kecamatan lain yang ada di Sumedang. Perbedaan yang terdapat di antara
para penghasil meubel di Cipamekar tidak telihat signifikan bila dilihat dari
harga, biaya, dan kualitas produksi. Namun cukup terihat pada jangkauan
pasar yang dimiliki Desa Cipamekar sudah cukup meluas ke beberapa kota
di sekitar Sumedang.
b. Wisata Mata Air
Wisata Mata Air Sirah Cipelang bersaing dengan Curug Ciputrawangi
yang ada di Desa Narimbang. Namun, saat ini wisata Mata Air Sirah Cipelang
paling dinikmati daripada wisata Curug yang ada di Desa Narimbang.

Tujuan Pasar EUD
a. Meubel
Desa Cipamekar merupakan desa pemasok meubel bagi daerah
Sumedang, Jatinangor, dan sekitarnya. Bahkan ada beberapa yang
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sampai dikirim ke daerah Tasikmalaya. Kualitas meubelnya sudah cukup
diperhitungkan di daerah Jawa Barat.
b. Wisata Mata Air
Tujuan pasar Wisata Mata Air ini diharapkan nasional, namun saat ini
focus terhadap masyarakat desa Cipamekar itu sendiri maupun dari luar
desa dan masyarakat yang berasal dari daerahh Sumedang.

Input Produksi EUD
a. Meubel
Bahan baku yang diperoleh mayoritas diambil dari Desa Cipamekar
sendiri, namun ada beberapa pengrajin yang mengambil pasokan dari desa
lain seperti Bongkok, Narimbang, dan beberapa Desa di sekitar Gunung
Tampomas. Sedangkan pekerja, hampir semuanya terserap dari –warga
Desa Cipamekar sendiri.
b. Wisata Mata Air
Pekerja Sirah Mata Air diharapkan berasal dari masyarakat sekitar
daerah wisata tersebut yaitu dari dalam desa Cipamekar sendiri untuk
memperkerjakan para warga yang belum mempunyai lapangan pekerjaan
agar mengurangi pengangguran di Desa Cipamekar.

Fase EUD
a. Meubel
Meubel Desa Cipamekar sudah mulai beroperasi lebih dari 15 tahun.
Dan bila dilihat dari jangakauan pasar serta kualitas dan kuantitas maka bisa
dikategorikan sedang memasuki masa pertumbuhan.
b. Wisata Mata Air Sirah Cipelang
Wisata Mata Air Sirah Cipelang berada fase pertumbuhan. Dimana
wisata ini masih baru dan masih tahap pengembangan

Kendala yang Dihadapi EUD
a. Meubel
Kendala internal yang terjadi adalah permasalahan pada adanya
pengepul produk-produk meubel sehingga terjadi monopoli pasar dan
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memungkinkan adanya permainan harga.
b. Wisata Mata Air Sirah Cipelang
Kendala yang dihadapi oleh wisata Mata Air ini adalah sistem pengelolaan
pembagian tugas penjagaan tiket masuk dan parkir yang tidak setiap hari
stand by berada di lokasi penjagaan.

Dukungan Terhadap EUD
a. Meubel
Pemerintah desa tidak memberikan dukungan khusus ataupun
mendorong tenaga kerja di sana dengan program-program khusus. Namun
pemerintah desa berupaya membangun akses untuk para pengrajin meubel
yang berada di dusun-dusun yang jauh dari jalan utama dengan memperbaiki
jalanan dan gang yang mengarah kepada EUD meubel.
b. Wisata Mata Air Sirah Cipelang
Dukungan dari pemerintah maupun pihak lain belum ada terhadap
keamanan, kelembagaan, dll. Semua itu dikelola oleh aparat desa terutama
kepala desa,

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
a. Meubel
Desa Cipamekar diproduksi dari komoditas kayu yang ada di Desa ini.
Kayu tersebut berasal dari komoditas kayu yang sengaja ditanam di lahan
kosong dan lahan alih fungsi untuk menjadi komoditas bisnis kayu. Bila
sudah dipanen, para pemilik lahan akan menanaminya lagi sehingga masih
berorientasi pada kelestarian lingkungan.
b. Wisata Mata Air Sirah Cipelang
Adanya Wisata tersebut diharapkan juga tidak merusak lingkungan
sekitar. Contohnya para pengunjung diharapkan jika membuang sampah
pada tempat sampah yang disediakan untuk menjaga kebersihan Wisata
Mata Air tersebut. Selain itu, para pengunjung tidak boleh mengambil ikan
yang ada di dalam mata air supaya kelestarian sumberdaya ikan dapat
terjaga.
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Nilai lokal yang Dikembangkan EUD
a. Meubel
Nilai lokal yang dikembangkan oleh para pengusaha meubel di desa
cipamekar belum terlihat, kecuali pada proses menjaga dan memperhatikan
aspek lingkungan.
b. Wisata Mata Air
Nilai-nilai lokal yang dikembangkan wisata Mata Air Sirah Cipelang belum
ada, karena wisata ini masih baru dan fokus dalam tahap pengembangan
seperti sarana dan prasarana.

Bantuan yang Diterima EUD
a. Meubel
Sejauh ini perusahaan meubel di desa cipamekar memang dimulai dari
perhutani yang membeli beberapa hektar tanah dari perkebunan salak yang
tidak produktif serta beberapa hektar lahan tidur yang terdapat di daerah.
Lahan-lahan tersebut kemudian ditanami kayu rawa seperti mahoni, jati,
sengon dan lain sebagainya.
b. Wisata Mata Air Sirah Cipelang
Bantuan yang diterima dari pihak swasta maupun dari pemerintah
belum ada, namun dari mahasiswa KKN memberikan ide dan membuat
icon/tempat selfie berbentuk love dari botol bekas dimana kerangkanya
dari bambu. Manfaat yang diterima yaitu untuk menarik para pengunjung
supaya datang untuk berwisata agar menambah pemasukan dana.

Keunikan dan Kekhasan EUD
a. Meubel
Belum memiliki keunikan tertentu.
b. Wisata Mata Air Sirah Cipelang
Kenunikan yang dimiliki Wisata Mata Air Sirah Cipelang adalah air yang
langsung keluar dari sumber mata air itu sendiri, air nya yang jernih dan
ada ikan hias di dalam pemandian mata air, ada tumbuhan pohon beringin
dimana akarnya menambah keindahan mata air tersebut, ada kolam renang
dimana airnya berasal dari sumber mata airnya langsung.
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DESA JAMBU
Mahasiswa KKN-T:
RACHADA NARNANTAMA KIDZAM
ADI GILANG PRATAMA
Hafsah Aulia Saragih
YENITA SARI
NUR ASIAH
FITA WAHYUNINGSIH
Elvara Dwi Satria

H34150103
H14150049
D14150115
H44150041
H54150065
H24150090
E24150064

Dosen Pembimbing:
Dr. Syamsul Hidayat
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KEMPLANG DESA JAMBU

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Peran UMKM Kemplang di Desa Jambu berpengaruh cukup besar
bagi masyarakat Desa Jambu, karena sebagian masyarakat Desa Jambu
menjadikan usaha kemplang sebagai tambahan penghasilan bagi mereka
selain menjadi petani salak. Di Dusun 2 Desa Jambu hampir seluruh kepala
keluarga menjadikan usaha kemplang sebagai sumber mata pencaharian
utama ataupun tambahan. Kebanyakan masyarakat menjalankan usaha ini
masih berbasis home industri dan berdasarkan pesanan pelanggan namun
ada pula beberapa orang yang sudah memproduksi kemplang ini berskala
yang cukup besar.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Penyerapan tenaga kerja dari usaha kemplang ini sebagian besar
merupakan ibu-ibu dimana suaminya bekerja sebagai petani singkong.
Hasil panen singkong digunakan untuk membuat kemplang. Skala usahanya
belum besar, dan belum menyerap tenaga kerja dari luar. Namun, ada
beberapa usaha yang sudah berskala cukup besar, mampu menyerap
hingga 3 orang pegawai. Untuk kualitas dari produk yang dihasilkan ratarataberbeda. Sebagian besar penjual kemplang masih menggunakan alat-
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alat yang sederhana dalam proses produksi namun ada beberapa penjual
yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi, contoh dalam
pengirisan kemplang, jika menggunakan alat, hasilnya akan lebih tipis
daripada dipotong dengan menggunakan pisau. Jadi, kualitas tiap-tiap
penjual berbeda. Ada juga yang menjual kemplang setengah jadi, jdi harus
di goreng sendiri oleh konsumen, namun ada juga yang diolah sampai siap
makan.

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Hampir seluruh masyarakat Desa Jambu yang memiliki usaha
kemplang mengelola seluruh proses produksi kemplang dari hulu ke
hilir. Selain memproduksi kemplang sendiri, mereka juga menggunakan
bahan baku pembuatan kemplang yaitu singkong dari hasil panen di lahan
sendiri. Kemudian mengolah hasil panen dengan alat yang dimilki sendiri,
pengemasanpun dilakukan sendiri dengan masih menggunakan plastik
polos tanpa informasi tentang produk kemplang tersebut. Terakhir, untuk
pemasarannya,para penjual biasanya telah memiliki pelanggan tetap sendirisendiri dan bahkan ada yang telah menjadi supplier untuk pedagang di Kota
Bandung.
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Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Beberapa tahun terakhir, seiring banyaknya mahasiswa yang
melaksanakan KKN di Desa Jambu, beberapa penjual kemplang telah
melakukan inovasi varian rasa pada produk kemplang yang mereka jual.
Sekarang juga, ada beberapa home industri yang telah memiliki izin PIRT dan
kemasan produk yang lebih baik dari sebelumnya dengan menambahkan
beberapa keterangan informasi produk.

Permintaan Terhadap EUD
Permintaan konsumen terhadap produk kemplang cukup banyak
apalagi dari luar Desa Jambu, menurut para penjual kemplang di Desa Jambu
selalu ada permintaan yang cukup banyak dari konsumen Desa Jambu
ataupun dari luar desa. Namun, kebanyakan konsumen lebih menyukai
membeli produk setengah jadi dari Kemplang ini. Selain karna harga yang
lebih murah, konsumen yang membeli produk kemplang dari Desa Jambu
adalah pedagang yang akan menjual kembali produk tersebut di pasar lain.
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Teknologi yang Berkembang di EUD
Teknologi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan di
bidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat. Teknologi mampu
membuat kemudahan dalam memproduksi ekonomi unggulan Desa
Jambu yaitu kemplang. Dalam pembuatan kemplang sendiri teknologi yang
sudah berkembang yaitu alat pemotongan buah. Alat pemotong ini dapat
memotong buah menjadi bagian yang tipis tipis. Dimana dulunya para
UMKM melakukan pemotongan kemplang dengan manual sekarang sudah
dilakukan dengan menggunakan alat. Selain itu jaringan internet juga yang
sudah dapat ditemukan dimana-mana baik di kota maupun di desa-desa
sudah dapat di manfaatkan untuk pemesanan produk kemplang melalui
pesan online.

Perkembangan Investasi EUD
Ekonomi unggulan desa memberikan peran penting terhadap
perekonomian Desa Jambu. Namun, peran pemerintah maupun swasta
dalam memaksimalkan pengembangan UMKM belum ada. Pihak pemerintah
maupun swasta sudah sewajarnya turut mengembangkan UMKM. Sebab,
apabila UMKM berkembang maka dampaknya terhadap perekonomian
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desa akan meningkatkan dan akan memiliki efek kepada kinerja sumber
daya manusia desa setempat.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Kemplang sebagai produk ekonomi unggulan Desa Jambu secara tidak
langsung mempengaruhi sektor sektor lainnya terutama sektor perkebunan
di Desa Jambu. Kemplang yang mendapat respon baik dari konsumen
mengakibatkan meningkatnya produksi kemplang di desa jambu. Sektor
perkebunan khususnya petani singkong pun menjadi lebih meningkat
juga. Selain itu kemplang juga berpengaruh terhadap sektor sosial. Banyak
pembentukan kelompok-kelompok pengolahan singkong menjadi kemplang
karena tingginya keinginan bergabung dengan pengolahan kemplang.

Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Sebagai ekonomi unggulan desa, kemplang dapat meningkatkan
produksi masyarakat desa. Desa Jambu mampu menghasilkan produk
berupa sebagai kemplang dan juga buah singkong sebagai bahan utama
olahan kemplang. Dalam pembuatannya kemplang juga membutuhkan
tenaga kerja berupa sumber daya manusia. Pada umumnya produktivitas
yang semakin tinggi merupakan pendayagunaan sumber daya yang efisien.
Dengan produktivitas yang semakin tinggi pendapatan masyarakat desa
juga semakin meningkat. Di Desa Jambu tingkat pendapatan masyarakat
rata-rata dipengaruhi oleh produktivitas hasil panen singkong dan hasil
olahan singkong berupa kemplang.

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Ekonomi unggulan desa di Desa Jambu dengan sektor pariwisata tidak
terdapat keterkaitan. Desa Jambu tidak memiliki sektor pariwisata yang
sebenarnya dapat m ekonomi unggulan desa di Desa Jambu. Keberadaan
daerah wisata akan menyuburkan dan menumbuhkan UMKM. Di sisi lain
pariwisata pun akan membutuhkan dukungan UMKM. Sehingga dapat
dikatakan pelaku UMKM akan bertumbuh secara pesat dengan adanya
kemajuan di sektor pariwisata. Pelaku UMKM dapat memasok kebutuhan
terkait dengan pariwisata.
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Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
UMKM di Desa Jambu dengan produk kemplang sebenarnya juga
memiliki saingan yang memproduksi di beberapa daerah lain, namun untuk
harga, produk yang dihasilkan dari UMKM Desa Jambu relatif murah dari
daerah lain. Umumnya, para pelaku UMKM di Desa Jambu memasang tarif
harga untuk 1 bungkus kecil kemplang mentah adalah sekitar Rp. 3.0004.000. Hal ini disesabkan hampir seluruh pelaku UMKM ini menggunakan
raw material langsung dari kebun singkong yang mereka miliki. Oleh karena
itu, biaya produksi UMKM ini rendah dan bisa menjual produk dengan harga
yang lebih murah dibanding pedagang kemplang di daerah lain. Sampai
saat ini, pemasaran yang dilakukan pelaku UMKM masih dengan cara
yang konvensional, pembeli dapat menghubungi UMKM langsung untuk
melakukan pemesanan produk dalam jumlah banyak atau langsung datang
ke tempat produksi untuk langsung membeli produk dalam jumlah yang
tidak banyak. Di beberapa tempat lain, UMKM yang sudah lebih maju mulai
memasarkan produk sejenis kemplang melalui platform online dengan
kemasan produk yang lebih menarik daripada para pelaku UMKM di Desa
Jambu. Oleh karena itu, UMKM dari luar dapat memasang harga yang jauh
lebih mahal daripada UMKM di Desa Jambu.

Tujuan Pasar EUD
Sampai saat ini, untuk target pasar, pasar domestik dengan cakupan
Jawa Barat masih menjadi target utama UMKM Desa Jambu. Beberapa
UMKM Desa Jambu telah menjadi supplier tetap untuk beberapa pedagang
kemplang di Bandung.

Input Produksi EUD
Bahan baku utama produk kemplang adalah singkong. Hampir semua
pelaku UMKM di Desa Jambu, memperoleh bahan baku tersebut dari kebun
singkong milik pribadi. Banyaknya produk yang di produksipun tergantung
banyaknya bahan baku yang di hasilkan saat panen. Sedangkan untuk
pegawai, beberapa UMKM yang telah memiliki pegawai, merekrut para
pegawai mereka dari Desa Jambu sendiri yang kebanyakan masih ada
hubungan keluarga dengan owner UMKM tersebut.
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Fase EUD
UMKM ini masi berada di fase pertumbuhan, dimana para pelaku
UMKM masih terus melakukan continuous improvement dalam bisnis yang
merka jalankan untuk terus menjadi lebih baik. Beberapa UMKM yang sudah
memproduksi cukup besar, menggunakan teknologi untuk memudahkan
proses prodksi yangdilakukan. Begitu pula dalam hal pemasaran, para pelaku
terus mencari network agar produk yang mereka buat bisa terdistribusi
bukan hanya di sekitar Desa Jambu saja.

Kendala yang Dihadapi EUD
Jika kendala eksternal, yang paling banyak dihadapi UMKM Desa Jambu
adalah kurangnya dukungan pemerintah untuk UMKM, baik susahnya
dalam pembuatan PIRT bisnis yang sedang dijalankan atupun susahnya
peminjaman untuk permodalan UMKM. Selain itu, kendala eksternal yang juga
dihadapi adalah persaingan dipasar luar lebih cepat melakukan continuous
improvement terhadap produk sejenis yang dihasilkan oleh UMKM Desa
Jambu. Sedangkan untuk kendala internal yang dihadapi adalah kurangnya
permodalan yang dimilki untuk mengembangkan usaha, kurangnya network
pelaku UMKM dalam mendistribusikan produk mereka, kurangnya kreatifitas
pelaku UMKM dalam melakukan continuous improvement produk sesuai
dengan perkembangan zaman.

Dukungan Terhadap EUD
Dukungan pemerintah sampai saat ini, khususnya EUD kemplang
belum ada. BUMDes Desa Jambu (BUMDes Tirta Mandiri) sempat membantu
memasarkan produk tersebut di warung klontong milik desa, namun
permintaan produk ini di Desa Jambu sendiri tidak terlalu tinggi, sehingga
proses pemasaran itupun diberhentikan. Dukungan sosial yang sering
diterima pelaku UMKM ini biasanya dari mahasiswa KKN dari berbagai
universitas yang datang ke Desa Jambu melakukan berbagai program untuk
pengembangan kualitas produk kemplang, mulai dari varian rasa, perbaikan
packaging produk dan membantu pemasaran produk sesuai perkembangan
zaman saat ini, contohnya melalui marketplace online. Selebihnya, para
pelaku UMKM kemplang ini masih menjalankan bisnis mereka secara
konvensional.
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Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
UMKM kemplang sebagai pelaku usaha yang mengahsilkan produk
olahan pangan, tanpa disadari menjadi salah satu kontributor penyebab
kerusakan lingkungan hidup. Dampak negatif yang dihasilkam oleh UMKM
terjadi mulai dari upaya memperoleh bahan baku, proses produksi, dan
limbah yang dihasilkan baik pada saat produksi atau setelahnya. Untuk
kemplang sendiri yang paling mempengaruhi kerusakan lingkungan ialah
pengolahan limbah air dari singkong tidak diolah hanya dibuang. Hal ini
terjadi karena minimnya pengetahuan akan kelestarian lingkungan serta
belum tersedianya sumber pembiayaan yang berorientasi pada ramah
lingkungan.

Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Nilai-nilai lokal yang dikembangkan berupa pemanfaatan sumber
perkebunan lokal berupa singkong yang dimanfaatkan menjadi produk
kemplang. Produk ekonomi unggulan desa yang dihasilkan kemudian
dipasarkan dan diolah oleh masyarakat yang berada Desa Jambu. Dengan
memanfaatkan tenaga kerja masyarakat lokal, EUD dapat mengembangkan
dan meningkatkan nilai-nilai lokal. Selain itu EUD juga meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi dan mengolah sumber daya
lokal serta mengembalikan pola pemnafaatan masyarakat kepada budaya
dan potensi setempat.

Bantuan yang Diterima EUD
Sejauh ini, bantuan yang diterima para pelaku UMKM kemplang paling
banyak didapat dari program-program yang dijalankan oleh mahasiswa saat
melakukan KKN di Desa Jambu. Belum ada terkait bantuan atau investasi dari
pihak eksternal lainnya. Sebelumnya sudah ada bantuan untuk pembuatan
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Kecamatan, namun nyatanya
bantuan ini sampai setahun belum terlaksana dan tidak ada pemberitahuan
lebih lanjut sehingga para pelaku UKMM Kemplang harus membuat PIRT
kembali secara mandiri agar produknya dapat segera dipasarkan ke outletoutlet.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Ekonomi unggulan desa jambu berupa kemplang merupakan satusatunya UMKM yang paling besar di Kecamatan Conggeang. Di Desa Jambu
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hampir satu dusun masyarakatnya mengelolah produk kemplang. Di desa
lain juga banyak yang memproduksi kemplang tetapi tidak sebanyak di Desa
Jambu. Kemplang di Desa Jambu juga memiliki banyak varian rasa yang tidak
semua UMKM kemplang memiliki varian rasa. Selain itu ukuran kemplang
juga merupakan salah satu kekhasan UMKM kemplang di Desa Jambu yaitu
berukuran kecil dan besar.
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DESA NARIMBANG
Mahasiswa KKN-T:
RISYAD ADITYA SAPUTRA
MUHAMMAD NUR HIDAYAT
WIDYA SARTIKA AYUNINGTYAS
FITRIA RAMADHANI
ELIA AISYAH SRI ARIYANI
THAWNY REGITA PRAMESTI
Teguh Jati Purnama

H34150035
H54150041
A24150122
H54150045
H14150041
H24150091
E24150026

Dosen Pembimbing:
Dr. Syamsul Hidayat
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CURUG CIPUTRAWANGI
DESA NARIMBANG

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Dengan adanya Curug Ciputrawangi mampu meningkatkan pendapatan
masyarakat Desa Narimbang. Hal ini dikarenakan Curug Ciputrawangi
merupakan pariwisata unggulan yang menyerap tenaga kerja dan menjadi
tempat penjualan produk-produk yang dihasilkan masyarakat Desa
Narimbang.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Penyerapan tenaga kerja melalui kerja sama antara LMDH dan Karang
Taruna.selain itu, masyarakat desa memiliki kebebasan untuk berjualan
di Curug Ciputrawangi. Akan tetapi kualitas tenaga kerjanya masih perlu
ditingkatkan lagi melalui pelatihan secara berkala.

Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Meningkatkan pendapatan warga Desa Narimbang karena adanya
kebebasan berjualan di Curug Ciputrawangi
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Permintaan Terhadap EUD
Banyak pengunjung yang datang ke Curug Ciputrawangi terutama pada
akhir pekan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pengunjung setiap
akhir pekan mencapai 500-700 orang

Teknologi yang Berkembang di EUD
Curug Ciputrawangi belum mengadopsi teknologi apapun

Perkembangan Investasi EUD
Sudah ada perhatian dari pihak pemerintah dengan pembangunan
infrastruktur untuk menunjang wana wisata Curug Ciputrawangi.
Pengaruh EUD terhadap Sektor lainnya
a.
b.
c.

Sosial: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan EUD sebagai
sarana rekreasi dan hiburan
Ekologis: menjaga kelestarian ekosistem dan sebagai sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air
Konservasi: menjaga keindahan alam baik flora maupun fauna

68

EKONOMI UNGGULAN DESA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Dengan adanya kebebasan berjualan di Curug Ciputrawangi, pelaku
usaha di Desa Narimbang memiliki kesempatan untuk memasarkan produkproduknya

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Produk yang dijual oleh masyarakat Desa Narimbang di Curug
Ciputrawangi merupakan produk yang diolah dari komoditas unggulan Desa
Narimbang

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Curug Ciputrawangi dipercaya oleh masyarakat sekitar terutama
masyarakat Indramayu memiliki nilai-nilai magis yang dapat meningkatkan
rezeki. Selain itu, masyarakat Desa Narimbang sangat ramah kepada
wisatawan yang datang, sehingga wisatawan merasa nyaman ketika
berkunjung. Harga tiket masuk Curug Ciputrawangi juga terjangkau

KECAMATAN CONGGEANG

69

Tujuan Pasar EUD
Curug Ciputrawangi banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal. Akan
tetapi informasi mengenai wana wisata ini sudah dapat diakses melalui
internet, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak wisatawan luar
Sumedang dan wisatawan asing yang akan datang ke Curug Ciputrawangi

Input Produksi EUD
Pekerja di Curug Ciputrawangi merupakan masyarakat Desa Narimbang
yang dipilih melalui LMDH dan Karang Taruna. Produk yang dijual disuplai
oleh UMKM yang ada di Desa Narimbang

Fase EUD
Fase pertumbuhan. Curug Ciputrawangi masih memerlukan banyak
perbaikan, seperti infrastruktur, akses jalan, pemasaran, dll

Kendala yang Dihadapi EUD
aa Kurang optimalnya pengelolaan wisata seperti keamanan, kebersihan di
Curug Ciputrawangi
aa Belum tersedianya tempat parkir transportasi roda empat yang memadai
aa Akses masuk ke Curug Ciputrawangi yang terbatas
aa Hubungan pengelola Curug (LMDH/BKSDH) belum terkoordinasi baik
dengan pihak desa terutama dalam hal pendanaan

Dukungan Terhadap EUD
Dukungan pemerintah begitu baik, dengan adanya program peningkatan
wisata dari pihak Pemkab ke setiap desa dengan cara mengirimkan
beberapa tim untuk bekerja sama dengan pihak desa seperti Karang Taruna
dan BUMDes. Karena merupakan Taman Wisata Alam, masih ada kaitannya
dengan konservasi SDAH (Sumber Daya Alam Hayati), sehingga membuat
LSM berlandaskan konservasi ikut mengembangkan potensi ini.
Masyarakat sekitar sangat mendukung peningkatan wisata Curug
Ciputrawangi ini dengan menyambut penuh para wisatawan. Informasi
dari wisata ini dapat diakses melalui mulut ke mulut serta perkembangan
teknologi dari internet melalui akun sosial media. Peluang pasar sangat
memungkinkan untuk memajukan produk-produk hasil olahan desa yang
dipasarkan di sekitar kawasan kepada para wisatawan. Pemerintah desa
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sangat terbuka terkait pengembangan wisata Curug Ciputrawangi.

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Curug Ciputrawangi ini berada dalam Kawasan Taman Wisata Alam
Gunung Tampomas sehingga selain dijadikan sebagai wisata, lokasi ini
juga tetap melestarikan keindahan alamnya, serta flora dan faunanya.
Selanjutnya lokasi ini merupakan salah satu mata air di Desa Narimbang
sehingga setiap kalangan masyarakat ikut menjaga untuk melestarikan
sumber daya dan lingkungannya. Selain itu dengan adanya dampak positif
terhadap perekonomian masyarakat membuat masyarakat sekitar semakin
menganggap penting akan wisata ini dan ikut memikirkan agar wisatawan
tetap berkunjung bahkan bertambah.

Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Nilai-nilai terkait pelestarian alam.

Bantuan yang Diterima EUD
1.
2.
3.

Bantuan dana dari PemKab dengan mendatangkannya Investor beserta
timnya untuk pengembangan wisata Curug Ciputrawangi
Bantuan perlengkapan infrastruktur dari relawan seperti mahasiswa
KKN perguruan tinggi, organisasi sekolah, dan LSM
Bantuan
penyuluhan terkait pentingnya pengembangan wisata
Curug Ciputrawangi dan betapa pentingnya wisata tersebut terhadap
keseharian masyarakat sekitar oleh relawan PemKab, LSM dan yang
lainnya

Keunikan dan Kekhasan EUD
a.
b.
c.
d.

Merupakan daerah Taman Wisata Alam Gunung Tampomas
Sumber mata air
Mempunyai nilai religious tersendiri bagi sebagian wisatawan
Susunan bebatuan curug yang berbentuk unik
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Kecamatan Paseh

DESA PASIREUNGIT
Mahasiswa KKN-T:
PETRA YOBEL SIHOMBING
MAULANA IHSAN
SENANATHA
IKA SUNDARI
REVINA ASSYIFATUL DEVIRA
IZZA TAZKIYA

H3415003
H14150070
A24150130
H14150029
H54150064
H24150088

Dosen Pembimbing:
Heni Hasanah, M.Si
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MEBEL KAYU,
EKONOMI UNGGULAN
DESA PASIREUNGIT

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Memberikan peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi di desa
bongkok khususnya dusun babakan kondang.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Tenaga kerja dalam produksi meubel di dusun babakan kondang adalah
keluarga atau saudara terdekat dari pemilik usaha meubel tersebut. Dari segi
kualitas cukup baik karena produksi yang dihasilkan dapat menghasilkan
penghasilan yang cukup baik.

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Dari segi hulu ada beberapa masalah yang dihadapi seperti kelangkaan
kayu yang diinginkan dan tenaga kerja dari kaum muda yang cenderung ingin
bekerja di perantauan dari pada meneruskan pekerjaan orang tuanya. Mesin
dan alat-alat yang digunakan untuk produksi masih menggunakan peralatan
yang sederhana dan belum menggunakan teknologi yang modern. Untuk
pemasaran sudah mencakup ke beberapa daerah di Jawa Barat.
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Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Nilai tambah yang diciptakan dari Meubel yaitu kualitas yang bagus
dengan harga yang terjangkau. Meskipun meubel ini dibuat home industry
dari segi kualitas dapat bersaing dengan industry yang sudah menggunakan
teknologi yang modern.

Teknologi yang Berkembang di EUD
Teknologi yang digunakan masih dengan alat-alat yang sederhana,
seperti mesin pemotong kayu yang manual karena adanya kendala untuk
membeli mesin yang modern dengan harga yang tinggi.

Perkembangan Investasi EUD
Investasi dari Meubel itu sendiri dapat bantuan dari pemerintah yaitu
dari Bank BNI yang memberikan bantuan kepada setiap meubel sebesar 100
juta rupiah. Tetapi untuk sekarang belum ada dapat dan bantuan dari pihak
swasta ataupun pemerintah.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Adanya persaingan diantara pemilik meubel karena memasukkan
barang ketoko yang sama.
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Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Pendapatan masyarakat akan meningkat apabila banyak permintaan
dan peningkatan produksi akan meningkat seiring dengan banyaknya
permintaan.

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Keterkaitan antara Meubel dengan UMKM lainnya seperti salak slebong
tidak ada kaitannya karena berbeda komoditas dan tidak terjadi persaingan
antar komoditas. Tetapi antar meubel akan bersaing.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Adanya persaingan meubel antara desa bongkok dengan desa lainnya,
dari segi harga berbeda sedikit, dari segi produksi dan kualitas pelayanan
akan berbeda karena produksi meubel ini berbentuk home industry bukan
yang perusahaan meubel besar.

Tujuan Pasar EUD
Tujuan meubel di desa bongkok mencakup wilayah Jawa Barat dan
sekitarnya.
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Input Produksi EUD
Bahan baku suplai sendiri

Fase EUD
Meubel di dusun babakan kondang pada fase kelahiran – fase
pertumbuhan cukup baik, namun beberapa waktu lalu terdapat beberapa
home industry yang berada di fase penurunan sampai akhirnya gulung tikar.

Kendala yang Dihadapi EUD
Kendala yang dihadapi seperti permintaan pasar terhadap meubel yang
menurun menyebabkan home industry tidak berproduksi. Selain itu tenaga
kerja yang semakin sedikit.

Dukungan Terhadap EUD
Dukungan yang didapatkan berupa finansial yang dapat digunakan
untuk membeli peralatan yang menunjang produksi meubel semakin baik.

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Tidak ada orientasi yang buruk bagi kelestarian sumberdaya dan
lingkungan.

Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Nilai-nilai local yang ada seperti ukiran-ukiran yang terdapat pada hasil
produksi menandakan ciri khas meubel itu sendiri.

Bantuan yang Diterima EUD
Bantuan yang didapatkan berupa finansial yang dapat digunakan untuk
membeli peralatan yang menunjang produksi meubel semakin baik.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Keunikan yang adanya model-model dan bahan di kreasikan. Tingkat
ketajaman ukiran lebih timbul dari biasanya.
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DESA CITEPOK
Mahasiswa KKN-T:
PENGGAWA PIETRA PRAMANANDA
ABDUL RASYID
SITI DEWI RINDIYANI
HAURA RACHMANI
LISA ANGGRAINI
SRI NUR ELITA ERMIS
LETI NURHAYATI

H34150115
H44150063
A24150154
H54150060
H14150044
H24150084
I24150017

Dosen Pembimbing:
Heni Hasanah, M.Si
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MELINJO CITEPOK

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Saat ini belum banyak kontribusi EUD bagi pertumbuhan ekonomi desa.
Bahkan PAD (penghasilan asli desa) saja hanya mengandalkan bantuan
dari pemerintah. Ekonomi Unggulan Desa yang berkembang masih skala
rumah tangga dan praktiknya masih tradisional sehingga belum bisa
memaksimalkan perannya sebagai roda ekonomi desa.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Melinjo yang memiliki cita rasa khas membuat orang dari luar daerah
yang memesan produk melinjo yakni emping. Permintaan yang cukup
tinggi ini menciptakan lapangan kerja baru bagi ibu-ibu rumah tangga di
Desa Citepok. Dari yang biasanya hanya ibu rumah tangga saja atau bertani
saja, kini ada tambahan perkerjaan. Dari segi kualitas sebenarnya tidak ada
standarnya, karena keahlian untuk menumbuk melinjo menjadi emping
buykanlah sesuatu yang cukup sulit dan harus belajar lama.

80

EKONOMI UNGGULAN DESA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Masalah utama produk andalan di Desa Citepok adalah input. Yakni
input melinjo itu sendiri sebagai bahan utama pembuatan emping. Melinjo
tidak panen setiap saat dan musiman, sehingga tidak selalu ada produk
emping yang dihasilkan. Kedepan perlunya penambahan phon melinjo guna
meningkatkan input untuk produksi emping yang lebih banyak.

Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Jelas beda nilai jual melinjo dengan emping (output dari melinjo), akan
berbeda juga antara emping mentah dengan emping yang sudh matang
dan dikemas dengan baik. Kira-kira sebanyak itulah value addednya.

Teknologi yang Berkembang di EUD
Sampai sejauh ini belum ada teknologi untuk memproduksi melinjo
menjadi emping, semua dilakukan secara tradisional.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor lainnya
Pekerjaan utama masyarakat Citepok adalah bertani padi, sembari
menunggu padi panen masyarakat bisa melakukan pekerjaan membuat
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emping. Kira-kira itu pengaruhnya.

Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Kontribusi dari produk melinjo ini cukup besar bagi pendapatan
masyarakat desa. Karena sekilonya emping dibrandol dengan harga
Rp.50.000 perkilogramnya.

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Komoditas khasnya emping, karena orang dari daerah luar mengenal
Citepok dengan produk khasnya yakni emping citepok. Kemudian melalui
komoditas melinjo ini bermunculan UMKM. Kedepan yang diharapkan
produk emping khas citepok ini menjadi brand ketika orang dari daerah lain
berkunjung atau berwisata di Citepok mereka bisa membawa oleh-oleh khas
dari Citepok yakni berupa emping yang enak dengan label EMPOK.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Belum mampu bersaing dengan baik, dari segi jumlahnya yang cukup
terbatas, teknis pengemasan yang belum maksimal, dan pemasaran yang
belum meluas, untuk harga masih bisa untuk bersaing.

Tujuan Pasar EUD
Sejauh ini hanya di sekitar kecamatan dan Sumedang, ada juga
permintaan dari Jakarta karena terkenal dengan kekhasan rasanya.

Input Produksi EUD
Dari lahan milik pribadi karena pohon melinjonya milik sendiri atau
bagi mereka yang bekerja untuk menumbuk menjadi emping biasanya
mengambil dari tetannganya yang memiliki banyak stok melinjo.

Fase EUD
Fase pertumbuhan, karena sudah ada cukup lama, tinggal dikembangkan
lagi.
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Kendala yang Dihadapi EUD
Masalah stok (input) dan perimntaan yang kadang membludak (output)

Dukungan Terhadap EUD
Sejauh ini belum ada, pelaku UMKM melinjo/emping masih bergerak
mandiri.

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Sebenarnya memproduksi emping itu hampir bisa dikatakan tidak ada
eksternalitasnya. Sangat mendukung kelestarian alam karena dilakukan
dengan cara tradisional.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Biasanya produk melinjo itu pahit, atau kalau kita makan emping
biasanya menyisakan rasa pahit di akhir. Untuk emping khas citepok ini sama
sekali tidak menyisakan rasa pahit di akhir. Itulah kekhasan dari emping
citepok.

DESA LEGOK KALER
Mahasiswa KKN-T:
MUHAMMAD RIFQI ANDIKA
IRZAN FREDIAN NUGROHO
TISNGATUL ALIYAH
FIRDA KHOIRURRIZKY
WIDYA ANINDITHA
DARISA DARDA HAMKA
SAFFANAH NUR FADHILA

H34150075
H44150009
A24150163
H54150057
H14150061
H24150074
I14150061

Dosen Pembimbing:
Deni Lubis, MA

84

EKONOMI UNGGULAN DESA KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

PRODUK OLAHAN
DESA LEGOK KALER

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Ekonomi unggulan desa memiliki peran terhadap laju pertumbuhan
ekonomi desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, ekonomi
unggulan desa berperan penting sebab menyerap tenaga kerja lokal dan
meningkatkan pendapatan masyarakat. meskipun demikian, potensi EUD
perlu dikembangkan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar, seperti
membuka cabang usaha baru.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Penyerapan tenaga kerja oleh EUD terbilang tinggi terutama untuk
galian c (pasir dan batu) dimana mayoritas pekerjanya adalah masyarakat
Desa Legok Kaler. Kemudian untuk EUD di bidang produk makanan juga
terbilang lumayan tinggi karena banyak menggunakan tenaga keluarga dan
tetangga. Alasan mereka memilih pekerjaan di produk makanan karena untuk
mengisi waktu luang. Selain itu, di bidang mebeler cukup menggunakan
tenaga tetangga.
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Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Keterkaitan EUD dari hilir ke hulu sangat terkait, karena bahan yang
dijadikan produk unggulan didapat dari hulu. Namun, bahan tersebut
diperoleh dari daerah lain sehingga untuk dampak EUD terhadap bagian
hulu relatif kecil. Hal tersebut berbeda dengan galian c, dimana bagian hulu
sampai hilir dalam satu tempat sehingga sangat terkait.

Nilai tambah yang Diciptakan EUD
Ekonomi unggulan desa juga menciptakan sebuah nilai tambah untuk
produk olahan dan mebeler masih sebatas nilai jual dari produk tersebut,
dalam arti belum ada percobaan untuk meningkatkan nilai tambah termasuk
membuat produk olahan yang inovatif. Nilai tambah untuk galian c berupa iuran
yang diberikan kepada desa yang masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD).

Teknologi yang Berkembang di EUD
Selain itu, beberapa ekonomi unggulan desa menggunakan teknologi
atau memanfaatkan perubahan teknologi yang ada untuk mengembangkan
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produk ekonomi unggulan desa tersebut. Teknologi yang digunakan
untuk produk olahan dan mebeler masih terbilang sederhana, misal oven
rangginang yang dirancang untuk mengeringkan ketika musim hujan
datang dan mebeler untuk memperhalus permukaan kayu. Untuk galian
c, terpaku pada penggunaan alat berat. Selama ini, untuk pengintegrasian
sistem internet masih kurang dalam produk unggulan desa.

Perkembangan Investasi EUD
Perkembangan investasi ekonomi unggulan desa yang ditanamkan
untuk galian C awalnya meningkat, namun untuk saat ini semakin turun
karena bahan galian yang tersedia semakin menipis. Pihak investor tersebut
berasal dari swasta, berupa CV dan PT, sisanya adalah milik perorangan.
Kemudian tren investasi untuk produk olahan dan mebeler masih sangat
kecil, karena usaha tersebut digerakkan oleh perorangan.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Ekonomi unggulan desa memiliki pengaruh yang cukup banyak terhadap
sektor-sektor lainnya. Dampak positif dari EUD terhadap masyarakat
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adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, sebagai mata pencaharian
baru masyarakat, menjadi pedagang di tempat galian. Kemudian dampak
positif terhadap desa adalah meningkatkan PAD, mengurangi kemiskinan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Legok Kaler. Selain itu, untuk
kegiatan pertambangan menimbulkan dampak negatif yaitu menurunnya
kualitas udara karena debu yang dihasilkan dari aktivitas pendistribusian
bahan galian, adanya kebisingan dari truk-truk pembawa bahan galian,
hilangnya mata pencaharian masyarakat sebagai petani, dan menghilangkan
ekosistem dari kawasan yang dikonversi menjadi lahan pertambangan.

Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Selain itu, ekonomi unggulan desa juga turut memberikan kontribusi
terhadap peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat desa.
Produktivitas masyarakat naik karena adanya pembukaan usaha ditempat
galian C, pengangguran berkurang, pendapatan meningkat, munculnya
mata air baru dan estetika dari kegiatan reklamasi galian C. Ekonomi
unggulan desa juga sangat terkait dengan UMKM yang ada di Desa Legok
Kaler karena dampak yang ditimbulkan oleh EUD terhadap perekonomian
desa. Di samping itu, dampak terhadap komoditas menjadi negatif karena
lahan yang dijadikan untuk menghasilkan bahan baku menjadi hilang.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Produk-produk ekonomi unggulan desa ini saling bersaing dengan
produk atau UMKM sejenis dari wilayah di pasar nasional dan internasional,
sehingga untuk produk olahan, mebeler, pasir dan batu harga produk dan
biaya produksi tergolong sama dengan harga pada umumnya, namun apabila
sudah ada di tangan reseller (produk olahan) harganya akan meningkat
bahkan sampai 2x lipat. Kebanyakan dari usaha tersebut meningkatkan
pelayanan untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Tujuan Pasar EUD
Tujuan pasar galian c dan mebeler masih sebatas lokal dan nasional.
Selanjutnya, untuk produk olahan sebagian besar lokal, namun ada beberapa
produk yang sudah dipasarkan secara nasional dan produk tersebut dibawa
oleh seseorang yang dipasarkan di luar negeri seperti Australia.
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Input Produksi EUD
Bahan baku produk ekonomi unggulan desa diperoleh dari pihak
lain (pihak luar desa), kemudian untuk pekerja diperoleh dari tetangga,
masyarakat umum, dan keluarga. Selain itu, modal yang digunakan untuk
usaha rumahan dan mebeler berupa dana pribadi dan pinjaman baik dari
bank, rentenir, dan koperasi.

Fase EUD
Untuk produk olahan dan mebeler masih dalam tahap pertumbuhan
karena masih meningkatkan produksi, menarik pelanggan, dan menggiatkan
promosi (mulut ke mulut) untuk meningkatkan jangkauan pemasaran. Untuk
galian C sudah di puncak karena sudah terjadi produksi besar-besaran
bahkan diperkiran bahan galian C akan habis dalam jangka waktu beberapa
tahun yang akan datang.

Kendala yang Dihadapi EUD
Ada beberapa kendala dan gejolak baik internal maupun eksternal
yang dihadapi dari ekonomi unggulan desa. Kendala internal produk
olahan adalah finansial, sebagai contoh usaha rangginang ketika terjadi
musim hujan dan sulitnya bahan baku maka jumlah modal yang dikeluarkan
akan semakin besar dan juga terkadang terjadi omongan gaji pekerja di
lingkungan pekerjaan serta sistem pemasaran produk olahan yang masih
kurang. Untuk kendala eksternal lebih cenderung ke pesaing usaha yang
bergerak pada produk olahan yang sama dan banyaknya konsumen yang
akan membeli produk.

Dukungan terhadap EUD
Pemerintah Desa Legok Kaler sangat mendukung adanya aktivitas
penambangan galian C karena dampaknya yang besar terhadap ekonomi
desa. Terdapat 2 dari 6 perusahaan yang menyumbangkan dana PAD dan
fasilitasi infrastruktur daerah. Namun kegiatan penambangan tersebut tidak
memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan, hanya saja diadakan
penyiraman daerah sekitar jalan secara berkala guna mengurangi polusi
debu yang ditimbulkan adanya pendistribusian bahan galian. Selain itu,
dukungan penuh dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku usaha rumahan
untuk mengembangkan usahanya.
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Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Untuk saat ini EUD mebeler dan produk olahan belum berorientasi
terhadap kelestarian sumberdaya dan lingkungan kerena belum terjadi
dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, untuk galian C sudah ada 2
perusahaan yang berorientasi terhadap lingkungan mulai dari reklamasi,
pembangunan infrastruktur, dan pengendalian polusi udara atau debu.

Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Nilai lokal yang dikembangkan oleh mebeler adalah nilai budaya, ada
beberapa pengrajin mebeler yang memasukkan unsur budaya seperti
kujang sebagai alat tradisional zaman dahulu dan juga memasukkan unsur
agama Islam. Untuk produk olahan hanya memasukkan unsur warisan dalam
mngolah produk tersebut sedangkan untuk galian C belum memasukkan
unsur lokal.

Foto Desa

DESA PASEH KALER
Mahasiswa KKN-T:
MUHAMMAD REZZA ARDIANSYAH
H34150086
RAYHANSYAH HAIKAL WISHNUMURTI H44150004
Ireine
D24150077
MAYA SILVANA
H54150051
RENERY YEMIMA SINGARIMBUN
H14150064
PUTRI MESTIKA YULIFEIRA
H24150070
Muhammad Yusuf Ersandy
E24150061
Dosen Pembimbing:
Deni Lubis, MA
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MEBEL KAYU
DESA PASEH KALER

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Kelompok Tani Tunas Mekar merupakan kelompok tani yang dibentuk
oleh pengrajin mebel di Desa Paseh Kaler yang menjadi salah satu ekonomi
unggulan Desa Paseh Kaler . Kelompok tani Tunas Mekar dibentuk pada
tahun 2017 dibawah pengawasan Penyuluh Pertanian Desa Paseh Kaler

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Penyerapan tenaga kerja mebel Tunas Mekar dilakukan dengan
merekrut masyarakat lokal, yang berarti berasal dari masyarakat di Desa
Paseh Kaler. Tenaga kerja di EUD mebel Tunas Mekar berjumlah 21 orang
dengan kualitas yang menengah karena kebanyakan dari tenaga kerja
Tunas Mekar sudah memiliki keahlian untuk mengelola kayu menjadi produk
mebel, namun masih lemah dalam melakukan pemasaran produk

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Keterkaitan anggota kelompok tani Tunas Mekar dengan penyedia komoditas
atau produsen kayu yang dikelola karena terjadi hubungan mutualisme produsenkonsumen antara produsen kayu dengan Poktan Tunas Mekar.
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Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Produk yang dihasilkan kelompok tani Tunas Mekar memiliki kualitas
yang tinggi serta memiliki ciri khas yang dapat membedakan dengan
produk serupa lainnya. Dengan harga yg relatif lebih murah dan pelayanan
pemesanan produk sesuai keinginan (custom) menjadikan produk mebel
kelompok tani Tunas Mekar dapat bersaing dengan produk lokal lainnya.
Hal ini cukup mengindikasikan bahwa kelompok tani Tunas Mekar sedang
bergerak untuk memasuki fase tumbuh maju meningkatkan penjualan
melalui perubahan sistem pemasaran.

Teknologi yang Berkembang di EUD
Alat-alat yang digunakan di kelompok tani Tunas Mekar yaitu table saw,
alat semprot kayu, mesin amplas, gergaji, solder, router. Proses pengolahan
kayu hingga menjadi suatu produk membutuhkan waktu 3-7 hari bergantung
pada jenis produk dan tingkat kesulitan pembuatan produk

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Sektor Ekonomi, Kelompok Tani Tunas Mekar yang mengusahakan
produksi mebel ini memengaruhi sektor ekonomi bagi para kelompok tani
atau pengrajin mebel ini sendiri. Selain pendapatan yang diterima dari
pekerjaan utama mereka, mereka bisa mendapatkan pendapatan tambahan
yang secara subyektif cukup lumayan bagi anggota kelompok tani.
Sektor Sosial, melalui mebel ini anggota kelompok tani mendapatkan
koneksi sosial yang lebih luas baik dari penyedia input mebel maupun
konsumen produk Tunas Mekar. Kelompok Tani Tunas Mekar tidak jarang
mendapatkan permintaan produk dari perusahaan atau instansi tertentu
sehingga ruang lingkup sosial dan koneksi mereka pun semakin luas, secara
subyektif juga mereka juga jadi banyak belajar dan menerima pengalaman
sosial dari sini.
Sektor Lingkungan, melalui mebel ini anggota kelompok tani Tunas
Mekar benar-benar menerapkan zero waste. Kelompok Tani ini mengelola
setiap limbah yang dihasilkan dari produksi produk mebel mereka.
Contohnya kelompok tani Tunas Mekar mengelola limbah serbuk kayu bekas
untuk dijadikan kerajinan lainnya seperti woodpict, ataupun beragam alat
rumah tangga lain yang nilai ekonomi tinggi.
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Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Keterkaitan lain antara kelompok tani Tunas Mekar dengan UMKM atau
wisata belum nampak dikarenakan masih barunya kelompok ini berkembang
dan belum tereksposnya wisata yang terdapat di Desa Paseh Kaler. Meskipun
begitu, dalam jangka panjang aparat desa sudah menyiapkan rancangan
untuk pengembangan wisata mata air Cipaingeun yang berada di Desa Paseh
Kaler. Sehingga diharapkan kelompok tani Tunas Mekar dapat berkembang
dengan turut terlibat dalam penyediaan cendera mata bagi wisatawan yang
berkunjung

Tujuan Pasar EUD
Dalam jangka pendek target pasar dari produk kelompok tani Tunas
Mekar yakni masyarakat sekitar Desa Paseh Kaler dan Sumedang. Dalam
jangka panjang diharapkan produk mebel kelompok tani Tunas Mekar dapat
dikenal di Jawa Barat dan sekitarnya. Selaras dengan hal tersebut, saat ini
permintaan terhadap produk mebel kelompok tani Tunas Mekar masih
bersifat lokal di sekitar kecamatan Paseh Kaler dan Kabupaten Sumedang.

Input Produksi EUD
Anggota kelompok tani Tunas mekar biasa mengolah bahan mentah
berupa kayu hingga menjadi produk olahan kayu yang memiliki nilai guna
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dan nilai ekonomi tinggi. Produk yang dihasilkan oleh kelompok tani Tunas
Mekar yaitu mebel-mebel besar contohnya seperti lemari, tempat tidur,
meja, kursi dan sebagainya. Bahan baku yang digunakan di kelompok Tani
Tunas mekar didapatkan dari Usaha Dagang pemasok kayu di Desa Paseh
Kaler yang dibeli per meter persegi. Sumber daya Manusia yang digunakan
sebagai pengrajin adalah masyarakat desa Paseh Kaler yang tergabung
dalam Kelompok Tani Tunas Mekar.

Fase EUD
Ekonomi Unggulan desa Paseh kaler ini masih dalam fase kelahiran. Hal
ini dapat dilihat dari tujuan pasar produk masih dalam skala kecil karena
baru berdiri selama satu tahun.

Kendala yang Dihadapi EUD
Kualitas SDM masih rendah, kebanyakan dari anggota poktan Tunas
Mekar dalam membuat karya berdasarkan pesanan sedangkan untuk hasil
karya yang mereka buat sendiri cenderung monoton dan tidak mengikuti
perkembangan zaman.
Penggunaan teknologi yang masih tradisional, aggota poktan Tunas Mekar
masih menggunakan teknologi tradisional baik dalam proses pemotongan,
pengolahan hingga penyimpanan olahan kayunya. Hal ini karena keterbatasan
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modal yang dimiliki anggota kelompok tani Tunas Mekar.
Jaringan pemasaran produk yang masih sempit, selama ini pemasaran
hasil olahan kayu dari anggota Poktan Tunas Mekar hanya dipasarkan melaui
metode mulut ke mulut (secara lisan) kepada masyarakat sekitar dan belum
melakukan pemasaran berbasis internet.

Dukungan Terhadap EUD
Dukungan pemerintah :
aa Pemberian bantuan dana yang dapat digunakan sebagai modal usaha
sebesar 50 juta dari pemerintah Jawa Barat kepada kelompok tani Tunas
Mekar. Pemberian bantuan diharapkan dapat meningkatkan volume
penjualan dan juga penigkatan skala usaha dari anggota Poktan Tunas
Mekar.
aa Pemberian pelatihan kewirausahaan kepada perwakilan anggota Poktan
Tunas Mekar. Pelatihan ini diberikan oleh pemerintah Jawa Barat dalam
rangka meningkatkan kualitas SDM pengelola UMKM yang ada di Jawa
Barat.
aa Pemberian materi mengenai kayu dan pengolahan kayu. Pemberian
materi meliputi penjelasan jenis-jenis kayu olahan khususnya bambu,
cara perawatan, hingga pengolahan bambu yang baik. Pemberian materi
ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dari anggota Poktan Tunas
Mekar dalam mengelola kayu.
aa Aparatur Desa Paseh Kaler dan Kecamatan Paseh mengakomodasi
ruang berusaha mebel di Desa Paseh Kaler, khususnya, tanpa hambatan
yang berat.
Dukungan pihak lain :
aa Beberapa institusi swasta pernah melakukan pemesanan produk kepada
Poktan Tunas Mekar sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan
UMKM di Paseh Kaler.

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Kelompok tani Tunas Mekar sangat menjaga kelestarian sumber daya
dan lingkungan dalam pengerjaan produknya. Kelompok tani Tunas mekar
biasanya mengumpulkan limbah kayu kemudian dipisahkan agar dapat
diolah kembali menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
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Nilai lokal yang Dikembangkan EUD
Produk mebel kelompok tani Tunas Mekar di Desa Paseh Kaler memiliki
kekayaan nilai lokal yang tinggi dan berbeda dari mebel buatan desa-desa lain
yang ada di Kecamatan Paseh. Mulai dari pengerjaan hingga penyelesaian
akhir, semua produk mebel dikerjakan oleh tangan-tangan masyarakat Desa
Paseh Kaler. Untuk bahan-bahan, produsen mebel yang ada di Paseh Kaler
belum bisa menyadur kayu-kayu yang ada disekitar desa.
Nilai lokal yang terdapat dalam pengolahan kayu kelompok tani Tunas
Mekar terletak pada tenaga kerja saja,dan terdapat beberapa ciri-ciri khas
Paseh Kaler yang tidak hilang dari setiap mebel hasil produksi desa tersebut.
Ukiran-ukiran melingkar dan mendetail hasil kelompok ukir desa menjadi
pusat perhatian. Jamahan produk yang terfokus pada mebel kecil membuat
detil-detil ukiran mebel Paseh Kaler semakin substansial. Kelebihan lain dari
produk olahan kayu anggota kelompok tani Tunas Mekar adalah produk
dapat dibuat sesuai pesanan (made by order) dengan mempertahankan
corak wood stain yang khas. Harga yang dipasarkan untuk setiap produk
olahan kayu kelompok tani Tunas Mekar relatif murah yaitu berkisar antara
Rp. 20.000 hingga Rp. 200.000.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Pengolahan sisa kayu gergajian yang tidak terpakai dan terbuang siasia diolah menjadi woodpict ataupun papan partikel. Pemanfaatan limbah
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kayu gergajian menjadi woodpict menggunakan teknik decoupage yaitu
transfer foto melalui media kayu. Bahan yang diperlukan selain dari kayu itu
sendiri yaitu foto yang akan ditransfer kemudian diprint dengan printer laser
ataupun dengan kertas foto, vernis untuk mengawetkan kayu dan memberi
kesan mengkilat kayu serta menghilangkan bekas kertas yang tersisa di
kayu, terakhir cairan untuk transfer foto yaitu bisa berupa mod podge, gloss
gel, lem kayu water resistance, ataupun cairan DF-47.
Selain woodpict, limbah gergajian kayu juga dapat diolah menjadi papan
partikel. Penggunaan papan partikel antara lain adalah untuk perabotan
rumah tangga, dinding dalam ruang, plafon, lantai dan lain-lain. Keuntungan
dari penggunaan papan partikel antara lain yaitu bahan konstruksi yang
cukup kuat, pengerjaannya mudah dan cepat, mudah melakukan finishing,
dan dapat menghasilkan bidang yang luas (Sipayung, 2012).
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DESA PASIREUNGIT
Mahasiswa KKN-T:
PETRA YOBEL SIHOMBING
MAULANA IHSAN
SENANATHA
IKA SUNDARI
REVINA ASSYIFATUL DEVIRA
IZZA TAZKIYA
Anintia Rahmaningtias Putri
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A24150130
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E24150016

Dosen Pembimbing:
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ONCOM PASIREUNGIT
DAN OLAHANNYA

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Sekitar 15 produsen yang aktif beroperasi di desa Pasireungit menjadi
pendorong perekonomian warga. Oncom yang diproduksi dijual di pasar
sebagiannya lagi dijual kembali oleh pedagang keliling dan warung-warung
di desa. Hal tersebut menjadi sumber pendapatan bagi produsen oncom
terutama dan pelaku lain yang menjadi pedagang keliling ataupun warungwarung.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
sebagian besar produsen oncom menjalankan usahanya dalam
beroperasi hanya mengandalkan tangan sendiri dan menggunakan pekerja
tidak lebih dari dua orang. Hal tersebut disebabkan karena jumlah produk
yang dihasilkan per harinya memang tidak banyak dan produsen telah
merasa cukup dengan apa yang diperoleh, sehingga tidak mempunyai
keinginan untuk menambah jumlah produksinya. Hal tersebut menyebabkan
produksi oncom rumahan belum menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.
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Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Oncom yang diproduksi oleh produsen menggunakan bahan baku yang
diperoleh dari warga lain di desa Pasireungit yang memang menyediakan
bahan baku oncom. Oncom yang diproduksi perhari yang tidak habis terjual
akan diolah menjadi keripik dan abon oncom. Keripik dan abon tersebut
sudah memasuki pasar di Kota Sumedang. (hal tersebut dilakukan oleh salah
satu produsen yang membuat olahan oncom)

Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Oncom desa Pasireungit sendiri dari dulu belum mengalami kemajuan.
Hal tersebut disebabkan oleh belum majunya cara berpikir warga dan
kurangnya pendidikan. Sudah merasa cukup dengan apa yang diperoleh
membuat oncom Pasireungit belum mengalami perkembangan. Dengan
keunikan yang dimiliki oleh oncom desa Pasireungit, seharusnya dapat
menjadi salah satu jajanan khas Sumedang selain tahu yang sudah dikenal
sampai ke seluruh Indonesia.

Teknologi yang Berkembang di EUD
Tidak ada. Oncom diproduksi secara manual dengan tenaga kerja paling
banyak dua orang.

Perkembangan Investasi EUD
Produksi oncom desa Pasireungit hanya berupa industri rumahan yang
menggunakan modal sendiri.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Apabila produsen oncom dapat menyediakan bahan baku sendiri dari
hasil menanam sendiri ataupun warga desa Pasireungit memanfaatkan
lahan pertaniannya untuk membudidayakan bahan baku oncom (bukan
dari suplier luar daerah), maka sektor pertanian desa akan dapat tumbuh.
Namun, dari hasil identifikasi hanya sebagian kecil lahan yang digunakan
untuk menanam kacang. Tetap saja hasil tersebut tidak dapat memenuhi
permintaan terhadap bahan baku oncom yang terbukti dengan menerima
suplai dari luar daerah.
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Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Jumlah pengrajin oncom berdasarkan data desa beberapa tahun yang
lalu adalah 23 pengrajin dan berdasarkan data terbaru sekitar 15 diantaranya
yang masih beroperasi. Beberapa pengrajin yang diwawancara tidak
memiliki keinginan untuk meningkatkan produksi karena mereka merasa
cukup dengan apa yang sudah diperoleh. Hal tersebut juga mengakibatkan
daya serap tenaga kerja dalam produksi oncom bisa terbilang randah.
Namun tetap saja dengan adanya produksi oncom desa pasireungit dapat
menjadi sumber pendapatan bagi pelaku lain, seperti penjual oncom keliling,
warung, dan lain-lain.

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Pengrajin oncom desa Pasireungit memperoleh bahan baku dari warga
desa yang memang menyediakan bahan baku sekaligus sebagai pengrajin
oncom. Berbahan dasar ampas singkong dan kacang tanah (bungkil).
Sebagian besar dari pengrajin oncom mulai beroperasi pada dini hari. Ocom
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yang sudah didiamkan beberapa waktu akan dijual ke pasar, ke warung,
dan dijajakan oleh pedagan keliling. Hal tersebut menunjukkan adanya
keterkaitan EUD dengan umkm lain.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Oncom desa pasireungit dikenal unik dan khas. Adanya perbedaan
bahan baku dalam membuat oncom pasireungit membuat oncom tersebut
berbeda dengan oncom dari luar daerah. Namun, karena oncom memiliki
umur kurang dari tiga hari membuat oncom susah mencapai pasar yang
lebih luas.

Tujuan Pasar EUD
(Salah satu pengrajin oncom) memasuki pasar Internasional. Namun
sebagian besar pengrajin oncom dijual di pasar lokal, karena oncom memiliki
umur kurang dari 3 hari. Oleh karena itu, oncom tidak bisa mencapai pasar
yang lebih luas. Lain hal dengan olahannya. Beberapa pengrajin oncom di
Desa Pasireungit juga menghasilkan produk olahan dari oncom berupa
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keripik oncom dan abon oncom. Salah satu produsen telah memasuki pasar
di Bekasi.

Input Produksi EUD
Ada dua orang warga desa Pasireungit yang menyediakan atau menjual
bahan baku oncom. Salah satu penyedia bahan baku tersebut memperoleh
atau disuplai dari luar daerah. Bahan baku oncom desa Pasireungit adalah
ampas singkong dan bungkil (kacang tanah).

Fase EUD
Pertumbuhan
1. Kendala yang Dihadapi EUD
Kendala utamanya adalah pemasaran. Harga yang berbeda dan
persaingan antara pengrajin oncom. Pernah ada keinginan untuk membuat
usaha bersama dengan harapan oncom Desa Pasireungit dapat berkembang,
namun sebagian besar pengrajin oncom menolak karena menganggap
hal tersebut dapat menurunkan penjualannya. Di sisi lain ada beberapa
pengrajin yang berharap usaha berjamaah dapat diimplementasikan, karena
dengan cara tersebut dapat mengatasi perbedaan harga antar pengrajin
yang menyebabkan persaingan.
2. Dukungan terhadap EUD
Beberapa pengrajin oncom mengakui telah sering mendapatkan
kunjungan dari pemerintah dan lain-lain serte menghadiri acara penyuluhan
dan sosialisasi yang diadakan di desa maupun dari pemerintah Sumedang.
Informasi-informasi mengenai pemasaran, perizinan, halal, dan lain-lain juga
telah didapatkan oleh para pengrajin oncom. (salah satunya lewat salah satu
program P3POP oleh mahasiswa KKN-T desa Pasireungit tahun 2018).
3. Pengaruh EUD terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Produksi oncom sederhana dan tidak menggunakan teknologi
(mesin). Bahan bakunya juga mudah didapat. Tidak seperti oncom lain
yang menggunakan kacang kedelai (ampas tahu) sebagai bahan bakunya
(keunikan oncom desa Pasireungit: menggunakan bahan baku kacang
tanah).
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Nilai lokal yang Dikembangkan EUD
Oncom desa Pasireungit dikenal unik karena terbuat dari ampas
singkong dan kacang tanah. Budaya yang sudah dipegang dari terdahulu
juga membuat oncom desa Pasireungit tetap bertahan dengan budayanya.

Bantuan yang Diterima EUD
Bantuan berupa penyedian informasi melalui penyuluhan dan
sosialisasi oleh pemerintah bidang perindustrian dan lain-lain. Manfaatnya,
ada beberapa pengrajin oncom yang telah memiliki izin dan logo halal.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Oncom pasireungit dikenal unik karena terbuat dari ampas singkong
dan kacang tanah. Tidak seperti oncom lain yang berbahan baku ampas tahu
(kedelai). Rasanya yang enak menjadi daya tarik lain bagi konsumen untuk
mengonsumsi oncom pasireungit. Tutug oncom, dan olahan oncom lain
digemari oleh warga desa Pasireungit sendiri. Selain itu, olahan khas seperti
keripik oncom dan abon oncom telah memasuki pasar di Kota Sumedang
dan bahkan salah satu produsen telah mampu memasuki pasar luar daerah.
Hal tersebut membuat sekitar 15 pengrajin oncom masih bertahan dan
berharap dapat meningkatkan usahanya dan memasuki pasar yang lebih
luas. Menjadi oleh-oleh khas Sumedang seperti tahu sumedang yang sudah
dikenal oleh seluruh Indonesia. Itulah harapan yang disampaikan oleh bapak
kepala desa Pasireungit.
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Foto Desa
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Kecamatan Tanjungkerta

DESA CIPANAS
Mahasiswa KKN-T:
KOMANG DHEA ANGGARA
ABBY TANAGARA
Muhammad Hasan Huwaidi
DESTA PERMASIH
LEVANA GHIFFARINI KURNIAWAN
AMALIA NURRIZQI PRABAWATI
SUCI AUGINA DEWIYANI

H24150096
H54150075
D24150091
H34150024
H44150010
H14150083
I14150087

Dosen Pembimbing:
Khalifah, M.Si
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BERAS DESA CIPANAS

Dalam setahun petani dapat melakukan 3 kali panen. Satu kali panen
pada musim kemarau dan dua kali panen pada musim penghujan. Hasil
panen pada musim kemarau lebih banyak dibandingkan dengan musim
penghujan. Pada musim penghujan, padi rentan diserang hama sehingga
produksinya menurun. Selain itu proses pasca panen pada musim penghujam
membutuhkan waktu lebih lama.

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Peran EUD terhadap laju pertumbuhan ekonomi desa cukup baik karena
menyerap tenaga kerja lkal dan beberapa produk.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Jumlah petani dan buruh tani di Desa Cipanas adalah 2125 orang
atau 45.3% dari total penduduk. Jumlah petani setiap tahunnya mengalami
penurunan. Hal ini disebabkan karena generasi muda lebih tertarik untuk
bekerja di luar desa di sektor non-pertanian.
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Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Pertanian Desa Cipanas masih bersifat tradisional. Petani menjual
hasil panen dalam bentuk gabah. Hal ini menyebabkan nilai tambah dari
sektor pertanian sangat kecil. Petani menjual dalam bentuk gabah agar
cepat terjual sehingga dapat membayar hutang. Harga jual dalam bentuk
beras lebih mahal daripada gabah. Tapi biaya penggilingan gabah cukup
besar sehingga menjual dalam bentuk gabah atau beras tidak memberikan
keuntungan yang besar bagi petani.

Teknologi yang Berkembang di EUD
Teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional. Beberapa petani
menggunakan traktor untuk pengolahan lahan. Selain itu masih ada petani
yang menggunakan kerbau untuk membajak sawah.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Sektor pertanian masih bersifat independen. Belum adanya integrasi
antara sektor hulu dan hilir menyebabkan lambatnya perkembangan sektorsektor lainnya yang terkait.
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Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Mayoritas penduduk Cipanas berkerja sebagai petani dan buruh tani.
Pendapatan dari hasil panen diperoleh sebanyak 3 kali dalam setahun.
Biasanya petani bekerja sebagai pedagang makanan dan tukang bangunan
ketika tidak bekerja di sawah. Pendapatan utama berasal dari berdagang
dan pendapatan sampingan berasal dari hasil panen padi.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Penjualan produk pertanian di Desa Sindangpano cenderung stabil. Hal
ini disebabkan karena beras merupakan makanan pokok sehingga produk
beras pasti terjual. Persaingan dalam penjualan beras tidak ada. Petani
menjual beras ke tengkulak dan sisanya digunakan untuk makan sehari-hari
atau dijual dalam jumlah kecil.

Tujuan Pasar EUD
Petani akan menjual hasil pertanian ke tengkulak dalam bentuk gabah.
Selain ke tengkulak biasanya petani juga menjual ke masyarakat sekitar
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dalam dalam jumlah yang kecil.

Input Produksi EUD
Input pertanian yang digunakan antara lain benih, pupuk, dan pestisida.
Benih yang digunakan tergantung dengan musim tanam.

Fase EUD
Produksi pertanian Desa Cipanas masih bagus. Hasil panen tiap
tahunnya cenderung stabil. Pada musim kemarau hasil panen melimpah
dan musim penghujan hasil panen menurun. Produksi padi juga tergantung
pada varietas padi yang digunakan. Ketika varietas yang digunakan bagus
maka hasil panen akan melimpah.

Kendala yang Dihadapi EUD
Kendala eksternal yang mengganggu produksi pertanian adalah cuaca
dan hama. Sedangkan kendala internal yang dialami petani adalah input
produksi yaitu pupuk. Pada musim penghujan, produksi pertanian menurun
karena serangan hama wereng. Selain itu, hama burung pipit masih menjadi
masalah tiap tahunnya. Bebegi (orang-orangan sawah) dan pemasangan
plastik warna-warni masih belum efektif dalam mengusir hama burung
gereja. Kendala internal yang dihadapi adalah mahalnya harga pupuk.

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Di Desa Cipanas tidak ada pergiliran tanam untuk padi. Dalam jangka
panjang, hal ini akan menyebabkan kerusakan pada struktur tanah. Selain
itu, hama penyakit yang menyerang padi akan semakin kebal sehingga akan
membutuhkan cara pengentasan hama yang lebih efektif.

Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Sebagian besar penduduk di Desa Cipanas masih bersaudara. Sehingga
ketika panen, masyarakat yang membantu juga bagian dari keluarga.
Penduduk sangat ramah dalam menyambut mahasiswa yang datang
membantu.

DESA CIGENTUR
Mahasiswa KKN-T:
BAGASKARA
HILMI ALHAIRI
MUHAMMAD IZZAT AFNAN BIN MUHAMMAD
SANUSI
REGINA AGRITENIA MAYRISCHA SARASWATI
HIKMAH LAILATUL MUKARROMAH
ANDITA RAMADHANTI
M. Elfaza Faishal M

H24150100
H54150078
H14158001
A24150124
H54150047
H24150101
E34150084

Dosen Pembimbing:
Dr. Jono M Munandar
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KERUPUK DAPROS,
EKONOMI UNGGULAN
DESA CIGENTUR

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Peran EUD terhadap laju pertumbuhan ekonomi desa cukup baik karena
menyerap tenaga kerja lokal dan beberapa produk kuliner seperti dapros
sudah melakukan penjualan lintas provinsi. Beberapa produk diproduksi oleh
rumah tangga sehingga pendapatan per kapita di Desa Cigentur meningkat.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Ekonomi unggulan desa untuk dapros telah memiliki beberapa karyawan
yang berasal dari kerabat dan masyarakat yang tinggal di Desa Cigentur.
Beberapa unggulan desa seperti dapros, merekrut tenaga kerja tambahan
ketika pesanan melonjak terutama saat bulan Ramadhan. Karyawan yang
dipekerjakan telah terlatih sehingga produk-produk yang dihasilkan tetap
baik kualitasnya.

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Keterkaitan EUD hulu dan hilir erat kaitannya karena produksi unggulan
desa dilakukan dalam skala rumah tangga lalu dipasarkan oleh warung atau
pedagang kecil yang ada di desa. Produk yang diproduksi dengan skala besar
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seperti dapros, dan kerajinan gitar bahkan didistribusikan ke luar daerah

Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Untuk produk dapros, nilai tambah yang diciptakan masih sebatas
pemberian kemasan yang menarik. Namun, Nilai tambah yang diciptakan
adalah dari budidaya jamur, bila hasil panen lebih dari cukup, maka produsen
jamur tersebut mengalihkan hasilnya untuk diproduksi menjadi jamur krispi.

Teknologi yang Berkembang di EUD
Saat ini EUD mulai menggunakan online marketing untuk memasarkan
ke luar daerah. EUD keripik dapros mulai beralih dari produksi manual
dengan alat mekanis sederhana, dengan adanya pembaharuan alat produksi,
pembuatan keripik dapros menjadi lebih efisien.

Permintaan Terhadap EUD
Permintaan terhadap EUD cukup tinggi hal tersebut dapat dilihat
dari pemasokan dapros ke penjual yang berlangsung secara kontinyu dan
permintaan melonjak ketika bulan Ramadhan. Contoh lain adalah adanya
beberapa cabang rumah makan sate karena permintaan masyarakat cukup
tinggi.

Perkembangan Investasi EUD
Perkembangan investasi EUD dari segi wisata sedang meningkat karena
wisata Lawang Langit masih dalam tahap pengerjaan dan pengenalan ke
masyarakat luas. Pemerintah mendukung pembangunan Lawang Langit
namun belum ada swasta yang berinvestasi pada pembangunan Lawang
Langit.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Beberapa dampak positif EUD terhadap masyarakat adalah menyediakan
tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak positif
terhadap desa adalah meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak negatifnya adalah adanya
persaingan antar pembuat dapros sebagai EUD.
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Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Kontribusi EUD pada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat
cukup baik karena beberapa masyarakat menjadi produsen skala kecil dan
beberapa masyarakat menjadi karyawan produsen skala menengah.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Untuk produk olahan beras ketan seperti dapros, olahan singkong
seperti keripik singkong, gula merah, dan gula semut memiliki harga yang
sama dengan harga pasar pada umumnya. Tetapi untuk pembuatan gitar,
harga lebih murah dari harga pada umumnya. Kebanyakan dari usaha
makanan di Desa Cigentur meningkatkan pelayanan dengan menggunakan
bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi agar mendapatkan kepercayaan
dari konsumen.

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Keterkaitan EUD dengan UMKM atau wisata cukup erat karena
antar UMKM saling membantu mempromosikan produk satu sama lain.

116

EKONOMI UNGGULAN DESA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

Sementara keterkaitan EUD dengan wisata adalah sektor pertanian yaitu
sawah menambah keindahan pemandangan Lawang Langit.

Tujuan Pasar EUD
Tujuan pasar dari Desa Cigentur masih sebatas lokal dan nasional. Pasar
lokal biasa meliputi beberapa pasar di Kabupaten Sumedang. Pasar Nasional
meliputi wilayah Jabodetabek dan Bandung.

Input Produksi EUD
Bahan baku EUD diperoleh dari desa dan pihak lain (pihak luar desa),
kemudian untuk pekerja diperoleh dari keluarga dan tetangga. Selain itu,
modal yang digunakan berupa dana pribadi dan pinjaman baik dari bank
dan rentenir.

Fase EUD
Untuk produksi gitar masih berada di fase kelahiran karena masih
meningkatkan produksi, menarik pelanggan dengan adanya potongan
harga dan promosi (mulut ke mulut). Untuk produk dapros dan keripik
singkong berada dalam fase pertumbuhan karena sudah meningkatkan
kualitas produk, menambah varian rasa baru, dan berusaha untuk memasuki
pasar baru. Untuk gula merah dan gula semut sudah di puncak karena
sudah terjadi produksi besar-besaran bahkan permintaan akan gula merah
dan gula semut melebihi produksi yang ditawarkan.

Kendala yang Dihadapi EUD
Kendala internal adalah finansial, ketidakmampuan pelaku umkm untuk
mengatur keuangannya dan sistem pemasaran produk yang masih kurang.
Untuk kendala eksternal lebih cenderung ke pesaing usaha yang bergerak
pada produk yang sama.

Dukungan Terhadap EUD
Ekonomi unggulan desa sangat didukung oleh berbagai pihak, pihak
yang mendukung yaitu aparat desa, dinas pertanian dan beberapa lembaga
keuangan dimana Lembaga-Lembaga tersebut memberi dukungan berupa
pinjaman modal usaha.
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Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Ekonomi unggulan desa sangat berorientasi pada kelestarian sumber
daya dan lingkungan, karena penggarapan komoditi ini dilakukan secara
tradisional sehingga tidak memberikan dampak pencemaran pada
lingkungan.

Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Nilai lokal yang dikembangkan oleh salah satu UMKM unggulan desa,
yaitu dapros adalah nilai sosial budaya, Gotong-royong yang sedari dulu
menjadi kekuatan warga desa Cigentur. UMKM Dapros tidak melakukan
produksi jika terdapat warga yang membutuhkan bantuan, seperti
membangun rumah. Pekerja UMKM Dapros pun tidak berpikir dua kali untuk
ikut serta dalam gotong royong tersebut.

Bantuan yang Diterima EUD
Bantuan yang diterima dari aparat desa contohnya pembentukan
komunitas pelaku UMKM dapros dan pengadaan pelatihan dalam pembukuan
keuangan, dan dinas kesahatan untuk sosialisasi keamanan pangan untuk
UMKM, dan bantuan dari lembaga keuangan berupa pinjaman modal.

Keunikan dan Kekhasan EUD
Untuk produk olahan hal yang unik adalah rasanya, banyaknya varian
rasa yang disajikan dalam keripik dapros dan singkong, produk gula semut
yang masih jarang ditemui di luar desa Cigentur, dan hal yang unik untuk
pembuatan gitar, konsumen dapat mendesign gitar sesuai permintaan.
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DESA KERTAMEKAR
Mahasiswa KKN-T:
MUHAMMAD RHEZA RAMADHANA PUTRA
ALFARIZY
TESAR HANDY AFRIAN
RINI LESTARI
TASHA ADELIN PUSPADINI
PRATIWI DWI RACHMANINGTYAS
PUTRI FAUZIAH
PUTRI AISYAH

H24150104
H54150084
A24150035
H34150026
H44150083
H14150040
I34150136

Dosen Pembimbing:
Dr. Jono M Munandar
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KOMODITAS PERTANIAN
UNGGULAN
DESA KERTAMEKAR

Peranan EUD Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Petani di Desa Kertamekar mengolah tanah pertaniannya secara
tradisional. Selaim itu petani Desa Kertamekar tidak memiliki banyak tenaga
kerja, rata-rata umur petani diatas 40 tahun. Petani biasanya menggunakan
hasil panennya untuk konsumsi sehingga hasil yang dijual jikalau ada lebihnya
saja sehingga penghasilan yang diperoleh kecil. Hal ini dapat menjadi salah
satu faktor pertumbuhan ekonomi Desa Kertamekar lambat seperti hasil
yang diperoleh pada data Indeks Desa Zakat, desa ini masih perlu perhatian
dalam bidang ekonomi.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Jumlah petani dan buruh tani di Desa Kertamekar adalah 506 orangatau
64.74% dari total penduduk. Jumlah petani setiap tahunnya mengalami
penurunan. Hal ini disebabkan karena generasi muda lebih tertarik untuk
bekerja di luar desa di sektor non-pertanian. Selain itu, usia petani yang
bekerja mayoritas diatas 40 tahun. Lambatnya regenerasi petani dan luas
lahan yang semakin berkurang menyebabkan mungkin dimasa mendatang
nasib pertanian Desa Kertamekar tidak begitu baik produktivitasnya serta
kurang berkembang.
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Mayoritas petani adalah lulusan SMP. Di Desa Kertamekar hanya
terdapat 1 RA, 1 TK, 2 SD, dan 1 SMP. Apabila ingin melanjutkan ke SMA harus
ke Kecamatan Tanjungkerta atau daerah Sumedang Kota. Rata-rata petani
Desa Kertamekar adalah lulusan SD dan SMP karena sekolah yang terdekat
dari Desa Kertamekar adalah SD Kertamulya, SD Tanjungkerta dan SMP 1
Tanjungkerta. Terdapat 5 kelompok tani di Desa Kertamekar.

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Sektor pertanian Desa Sindangpano belum terintegrasi secara
menyeluruh antara sektor hulu dan hilir. Petani mendapatkan bibit, pupuk,
pestisida dengan membeli di toko pertanian. Petani menjual hasil panen
kepada tengkulak. Namun, koordinasi yang dilakukan oleh UPT Pertanian
di daerah tersebut telah membantu proses penanaman dan perhitungan
jumlah panen bagi tiap kelompok tani Desa Kertamekar.

Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Pertanian Desa Kertamekar masih bersifat tradisional. Mayoritas petani
mengkonsumsi sendiri hasil panen padi sebagai kebutuhan pangan seharihari, dan menjual sisanya dalam bentuk gabah. Hal ini menyebabkan nilai
tambah dari sektor pertanian sangat kecil. Meskipun harga jual dalam bentuk
beras lebih mahal daripada gabah, para petani memilih untuk menjual hasil
panen dalam bentuk gabah agar cepat terjual sehingga dapat memenuhi
biaya pengeluaran rumah tangga.

Teknologi yang Berkembang di EUD
Teknologi yang digunakan pada sektor pertanian masih terbilang
minim. Ini dikarenakan dari proses pra-panen hingga pasca panen dominan
menggunakan tenaga manusia. Petani masih menggunakan kerbau
pada tahap pembajakan sawah. Begitu pula pada tahap perontokan dan
penjemuran padi yang juga masih bersifat tradisional.

Perkembangan Investasi EUD
Belum ada sistem terpadu antara hulu dan hilir pada sektor pertanian
di Desa Kertamekar. Ini mengakibatkan perkembangan sektor-sektor lainnya
masih terhambat. Ditambah masih ada petani yang bersifat subsisten, dimana
hasil pertanian masih difokuskan pada kecukupan pangan keluarganya sendiri.
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Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Mayoritas penduduk Desa Kertamekar bekerja sebagai petani dan buruh
tani. Komoditas dominan yang ditanaman adalah padi. Dalam setahun, panen
dapat mencapai hingga 3-4 kali. Pendapatan utama masyarakat berasal
dari hasil panen padi. Masyarakat Desa Kertamekar juga biasa memiliki
pekerjaan sampingan, seperti membuka toko serba ada, toko kelontong,
dan toko bangunan. Pekerjaan sampingan tersebut dapat membantu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat di kala sedang tidak panen.

Keterkaitan EUD dengan Komoditas/UMKM/Wisata Lainnya
Warga Desa Kertamekar belum mengolah hasil pertanian ke dalam
produk olahan UMKM. Hasil panen petani biasanya untuk konsumsi keluarga
karena mayoritas adalah petani padi. Setelah kebutuhan keluarga terpenuhi
petani menjual hasil panennya dalam bentuk gabah yang sudah dikeringkan
kepada tengkulak beras. Untuk saat ini UMKM yang ada di Desa Kertamekar
belum memanfaatkan sektor pertanian yang ada di daerahnya.
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Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
Penjualan produk pertanian di Desa Kertamekar cenderug stabil. Hal ini
disebabkan karena beras merupakan makanan pokok sehari-hari sehingga
hasil panen yaitu produk beras pasti akan terjual. Di Desa Kertamekar
persaingan dalam penjualan beras tidak ada. Petani akan menjual berasnya
ke tengkulak dan sisa dari penjualan digunakan untuk makan sehari-hari
keluarga.

Tujuan Pasar EUD
Petani akan menjual hasil paen pertaniannya kepada tengkulak dalam
bentuk gabah yang sudah kering. Selain ke tengkulak biasanya petani juga
menjualnya ke masyarakat sekitar rumahnya dalam jumlah yang kecil. Petani
tidak menjual hasil pertaniannya langsung ke pasar dikarenakan tidak
adanya akses untuk menjual ke pasar. Tengkulak akan langsung datang
saat petani memanen hasil pertaniannya. Keberadaan tengkulak membantu
petani dalam menjual hasil panen pertanian yang ada di Desa Kertamekar.
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Input Produksi EUD
Petani membeli input pertanian dari Toko pertanian disekitar desa. Input
pertanian yang digunakan antara lain benih, pupuk dan pestisida. Benih
yang digunakan tergantung dengan musim tanam. Apabila sedang musim
penghujan, benih yang digunakan adalah varietas padi SBY. Sedangkan
apabila musim kemarau, benih yang digunakan adalah bibit kedelai yang
didapatkan dari UPT Kecamatan Tanjungkerta. Pupuk yang digunakan adalah
pupuk NPK phonska. Sedangkan untuk pestisida petani menggunakan
pestisida anorganik

Fase EUD
Produksi pertanian Desa Kertamekar masih bagus. Karena lahan padi
yang luas dan masyarakat di desa mayoritas adalah petani. Hasil panen tiap
tahunnya relatif stabil. Pada musim kemarau hasil panen melimpah dan
musim penghujan sedikit menurun. Produksi padi juga tergantung pada
varietas padi yang digunakan. Ketika varietas yang digunakan bagus maka
hasil panen akan melimpah. Petani menggunakan varietas inpari dengan
hasil panen yang lebih baik.

Kendala yang Dihadapi EUD
Kendala eksternal yang dialami petani dan menggangu produksi
pertanian adalah cuaca dan hama. Sedangkan kendala internal yang dialami
petani adalah input produksi yaitu pupuk. Hama yang menyerang tanaman
padi adalah hama tikus yang sulit sekali dimusnahkan, sehingga hasil
panen petani kurang maksimal. Selain itu ada juga hama burung pipit yang
menjadi masalah tiap tahunnya. Walaupun sudah ada cara mengatasi hama
burung pipit ini tetapi ternyata masih kurang efektif dengan adanya orangorangan sawah yang di beri kaleng dan batu di dalamnya. Kendala internal
yang dihadapi oleh petani adalah mahalnya harga pupuk. Sehingga petani
menggunakan pupuk urea karena harganya lebih murah.

Dukungan Terhadap EUD
Desa Kertamekar, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang, merupakan
desa yang potensial untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Ratarata produksi padi desa Kertamekar mencapai 400 ton per tahun. Desa
Kertamekar dijuluki sebagai Lumbung Padi Sumedang karena memiliki hasil
produksi tertinggi dibanding desa lainnya. Produksi pertanian yang tinggi
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dibantu oleh pemerintah dengan pengadaan tenaga penyuluhpertanian.
Dinas pertanian kecamatan Tanjungkerta memberi bantuan berupa
tenaga penyuluh yang ditempatkan pada setiap Kelompok Tani. Desa
Kertamekar memiliki lima kelompok tani yang masing-masing memiliki
nama Kelompok Tani Sarimukti 1-5. Setiap hari tenaga penyuluh melakukan
pengamatan proses tanam, gangguan penanaman, panen, hingga
pemasaran hasil pertanian. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa
Sekolah Lapangan – Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) pertanian di
Desa Kertamekar yang sudah mengaplikasikan sistem pertanian yang semiorganik (masih menggunakan bahan kimia sebagai input pertanian). Desa
Kertamekar juga memiliki sekolah lapangan yang berfungsi untuk berbagi
informasi antar petani, permasalahan apa yang sedang dihadapi dilapangan
dan bagaimana cara menanggulanginya. Sehingga petani mempunyai
wadah untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi di lapang.
Sejalan dengan program pemerintah UPSUS PAJALE, Desa Kertamekar
ditempatkan sebagai salah satu lahan uji coba penanaman kedelai.
Pengamatan yang dilakukan mahasiswa KKN-T IPB 2018 selama 40 hari,
untuk menjalankan program penanaman kedelai ini, dinas pertanian
memberi bantuan input produksi seperti dana, benih kedelai, pupuk, obatobatan tanaman, tenaga peneliti, tenaga pengamat, dan tenaga penyuluh.
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Bantuan ini diharapkan memudahkan petani dalam proses produksi kedelai.

Pengaruh EUD Terhadap Sumberdaya dan Lingkungan
Sektor pertanian memberikan peran penting terhadap kelestarian
lingkungan dan sumberdaya di Desa Kertamekar. Pola penanaman padi
tanpa pergiliran tanam menyebabkan meningkatnya jumlah hama dan
penyakit yang menyerang padi. Pola tanam ini juga berpengaruh terhadap
berkurangnya tingkat kesuburan tanah. Gejala kerusakan lingkungan akibat
pertanian juga dapat dilihat dari kekeringan yang terjadi pada lahan sawah.
Kekeringan di lahan sawah ini selain disebabkan oleh musim kemarau,
kekeringan juga disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia yang berlebihan
oleh petani di Desa Kertamekar.

Nilai Lokal yang Dikembangkan EUD
Sebagian besar penduduk di Desa Kertamekar berprofesi sebagai petani.
Keunikan kelompok tani di Desa Kertamekar adalah kecondongan saling
berbagi ilmu antar petani. Petani juga sangat antusias ketika mahasiswa
KKN-T IPB 2018 memberi sosialisasi serta diskusi tentang masalah-masalah
dan solusi pertanian. Hal ini membuktikan bahwa petani di Desa Kertamekar
memiliki pandangan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu aspek penting
untuk kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani.
Budaya Sunda sangat tampak dalam sektor pertanian Desa Kertamekar.
Hal dapat dilihat melalui budaya makan bersama (Ngaliwet). Setelah
membantu proses panen padi dan penanaman kedelai, Mahasiswa KKN-T IPB
2018 diajak untuk makan bersama petani dan tenaga penyuluh pertanian.
Makanan yang dihidangkan juga merupakan produk unggulan desa seperti
nasi liwet, rangginang, ranggining, ikan asin, ayam bekakak, serta lalapan.
Keramahan petani juga merupakan salah satu nilai lokal Budaya Sunda yang
menonjol di Desa Kertamekar.

DESA GUNTURMERKAR
Mahasiswa KKN-T:
FATHURROHMAN RUSYDI DIDIN
RIZKI MUJIZAT H
YASMIN NADIYAH
ARYADITA RAHAYU
YORA SAPRILLIA
LUH MIYUKI MANI PUSPAKA TRI WIJAYA
Achmad Rizky Nurramadhani

H24150094
H54150073
A14150019
H34150038
H44150003
H14150071
E24150066

Dosen Pembimbing:
Khalifah, M.Si
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KERAJINAN BONSANG
DESA GUNTURMERKAR

Peran EUD terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Desa
Salah satu UMKM yang berkembang pesat di Desa Gunturmekar yaitu
UMKM Pengrajin Bonsang milik Pak Budi. UMKM ini telah dirintis bersama
sang istri sejak lama. Pada mulanya UMKM ini hanya dijalankan oleh
Pak Budi dan istri namun sekarang mereka sudah mempunyai 50 orang
pekerja untuk membantu dalam proses produksi Bonsang. Sektor usaha
UMKM, khususnya UMKM Pengrajin Bonsang memiliki kontribusi cukup
besar dalam perekonomian di Desa Gunturmekar. Total produksi kerajinan
bonsang yang dapat dihasilkan yaitu sebanyak 100 bonsang per minggu
dengan total bonsangg setiap bulannya yaitu sebanyak 150000 buah
dengan total penerimaan sebesar Rp 84 000 000, 00/bulan. Oleh karena itu,
adanya kegiatan usaha UMKM ini membuat toko-toko sentra oleh-oleh dan
restoran dapat beroperasi dan dapat menjadi penunjang dalam kegiatan
perekonomian.

Penyerapan Tenaga Kerja oleh EUD
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengrajin Bongsang cukup
menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Gunturmekar, karena UMKM ini
memperkerjakan tenaga kerja lokal yaitu tetangga-tetangga yang ada di
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sekitar rumah produksi.Hal tersebut tentu membuka lapangan pekerjaan
bagi masyarakat di Desa Gunturmekar. Total tenaga kerja yang dibutuhkan
dalam proses produksi bawang goreng hawa ini yaitu sekitar 50 orang, yang
terbagi dalam empat kegiatan produksi yaitu sekitar 10-15 orang per proses.
Empat kegiatan produksi tersebut terdiri dari dari proses penyiapan bahan
baku, proses pembelahan bambu, proses penyerutan bambu dan proses
penganyaman bambu menjadi bongsang.

Keterkaitan EUD Hilir dan Hulu
Sektor UMKM Desa Guturmekar sudah terintegrasi antara sektor hulu
dan hilir.Pengrajin bongsang mendapatkan bahan baku bambu dengan
membeli dari penghasil bambu di Desa Gunturmekar itu sendiri. Pengrajin
bongsang menjual hasil produksinya ke sentra oleh-oleh dan restoran yang
ada di Sumedang. Belum adanya kerjasama dengan BUMDes membuat
usaha UMKM ini belum dapat berkembang lebih besar lagi.
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Nilai Tambah yang Diciptakan EUD
Nilai tambah dari UMKM Pengrajin Bongsang adalah dengan menjual
produk kerajinan buatan dari bambu yaitu menjadi kerajinan bongsang
sebagai wadah tahu sumedang. Hal ini tentu memiliki nilai tambah
dibandingkan dengan menjual bambu batangan secara langsung tanpa
diolah menjadi sebuah kerajinan.

Permintaan Terhadap EUD
Bongsang merupakan kerajinan tangan yang sering dipakai sebagai
wadah tahu sumedang baik di kaki lima maupun di restoran besar. Oleh
karena itu, permintaan bongsang di pasar cenderung konstan bahkan
mengalami kenaikan. Harga bambu yang cenderung konstan membuat
produksi bongsang dapat berjalan secara berkelanjutan. Namun, bahan
baku bongsang sekarang sulit didapatkan karena rendahnya petani yang
menanam bambu itu sendiri sehingga kadang-kadang permintaan bongsang
lebih banyak dibandingkan penawaran yang ada.

Teknologi dan Investasi yang Berkembang di EUD
Selama kegiatan UMKM ini berjalan tidak ada perubahan teknologi.
Para pengrajin masih menggunakan teknologi sederhana yaitu dengan
memakai pisau dan golok sehingga proses produksi memakan waktu yang
lama. Diharapkan kedepannya terdapat terobosan baru untuk mempercepat
proses pembuatan bongsang sehingga dapat terjadi efisiensi usaha.

Pengaruh EUD Terhadap Sektor Lainnya
Sektor UMKM Pengrajin bongsang memiliki pengaruh terhadap
perkembangan sektor lainnya misalnya dari penyediaan bahan baku, tenaga
kerja dan dimana apabila sektor UMKM ini terus berkembang pesat, maka
sektor pertanian khususnya bambu akan lebih berkembang juga. Begitu
pula dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Namun, walaupun sudah ada
integrasi antara hulu ke hilir, jumlah petani bambu di Desa Gunturmekar
tidak bertambah secara signifikan sehingga diperlukan insentif bagi petani
bambu agar dapat meningkatkan produksi bambu sebagai bahan baku
bongsang.
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Kontribusi EUD pada Peningkatan Produksi dan Pendapatan
Masyarakat Desa
Mayoritas masyarakat Desa Gunturmekar bekerja sebagai petani dan
buruh tani. Namun, tidak sedikit juga yang tidak memiliki pekerjaan dan
hanya berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, dengan adanya UMKMUMKM yang berdiri, khususnya UMKM pengrajin bongsang dapat membuka
lapangan pekerjaan sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat
desa setempat.

Persaingan EUD di Pasar Nasional dan Pasar Internasional
UMKM Pengrajin bongsang di Desa Gunturmekar merupakan sentra
pembuatan bongsang terbesar di Sumedang sehingga memiliki pangsa
pasar yang cukup luas walaupun ada beberapa UMKM yang sejenis di
desa lain. Hal ini merupakan salah satu keuntungan bagi UMKM pengrajin
bongsang di Desa Gunturmekar untuk memasarkan produknya di pasar.

Tujuan Pasar EUD
Bongsang merupakan usaha yang menjanjikan di Sumedang karena
permintaannya yang hampir merata disetiap daerah. Pemasaran bongsang
sendiri pun sudah cukup luas karena pemasarannya sudah tersebar di
seluruh wilayah di Sumedang. Oleh sebab itu, pengrajin bongsang sudah
memiliki konsumen tetap untuk memasarkan produknya. Konsumen tetap
tersebut terdiri dari toko oleh-oleh dan restoran.

Input Produksi EUD
Bahan baku bongsang hanya menggunakan bambu tali dalam kegiatan
proses produksinya. Bambu tali tersebut didapatkan dari petani bambu
yang berada di Desa Gunturmekar. Untuk tenaga kerja hanya diperlukan
dalam empat tahapan yaitu penyiapan bahan baku yaitu bambu khususnya
bambu yang mudah dibelah, pembelahan bambu, perautan bambu dan
penganyaman bambu.

Fase EUD
Fase produksi usaha bongsang ini berada pada tahap Pertumbuhan
(growth). Pada tahap ini, penjualan sudah mulai meningkat karena
produk telah diketahui oleh target pasar, sehingga Pelaku usaha tidak
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perlu melakukan promosi secara besar-besaran lagi. Dikenalnya produk
menyebabkan laba yang akan meningkat dengan cepat. Namun, di satu sisi
akan terjadi sebuah persaingan. Kondisi ini membuat para pesaing mencium
ketenaran produk sehingga mereka berusaha masuk ke pasar dan mulai
memperkenalkan produk baru.

Kendala yang Dihadapi EUD
Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses produksi yaitu
sulitnya mendapatkan bahan baku bambu karena kurangnya petani
bambu yang menananam bambu di lahannya, kurangnya modal untuk
pengembangan usaha sehingga terdapat beberapa pengrajin yang terpaksa
berhenti sejenak dari usaha bongsang serta belum adanya teknologi untuk
mempercepat proses produksi.

Dukungan Terhadap EUD
Di Desa Gunturmekar sendiri belum terdapat BUMDes yaitu badan
usaha yang dibawahi oleh desa yang berfungsi sebgai wadah UMKM desa
untuk mengembangkan usahanya dengan memberika pinjaman kepada
para pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha Bongsang lebih memilih
melakukan pinjaman ke tengkulak untuk mendapatkan modal usaha dalam
memproduksi bongsang. Pemerintah desa juga baru-baru ini memberikan
bantuan berupa alat-alat yang menunjang produksi seperti pisau dan golok
kepada UMKM pengrajin bongsai ini.

Nilai lokal yang Dikembangkan EUD
Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga
bisa membantu meningkatkan perekonomian di desa tersebut dan dengan
mempekerjakan masyarakat sekitar, maka silahturahmi tetap terjaga dan
saling mengakrabkan satu sama lain.

Bantuan yang Diterima EUD
Pelaku usaha bongsang sudah pernah menerima bantuan dari
pemerintah desa yaitu pemberian alat produksi berupa pisau dan golok.
Bantuan ini diberikan pemerintah melalui kantor desa setempat untuk
diberikan secara langsung kepada warga pengraji bongsang.
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Keunikan dan Kekhasan EUD
UMKM Bongsang memiliki keunikan dan kekhasan yaitu menggunakan
bahan baku bambu tali yaitu bambu khusus untuk dijadikan bongsang yang
memiliki tekstur yang halus sehingga mudah dibentuk. Selain itu, yang
membedakan bongsang tersebut dengan bongsang lain adalah kekuatan
dan kerapihan dari bongsang tersebut. Sehingga bongsang dari Desa
Gunturmekar banyak diminati oleh masyarakat.

Foto Desa
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