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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb  

 Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas segala nikmat dan rahmat-Nya, Shalawat serta salam semoga tercurah pada 

junjunan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W berserta keluarga dan para 

sahabatnya. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah 

Kerja Mahasiswa ini dengan judul “Perencanaan dan Pengembangan Desa 

Wisata di Desa Talagasari”.  

 Laporan kuliah Kerja Mahasiswa ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk 

melengkapi program kuliah S1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Dalam menyusun laporan ini, penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan laporan Kuliah Kerja Mahasiswa masih jauh 

dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pengumpulan data yang tersedia. 

Namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan data yang 

akurat, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun kepada laporan ini akan 

sangat diterima dengan senang hati.  

 Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan serta 

bimbingan, sehingga terselesaikan penulisan laporan Kerja Mahasiswa ini. Penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada Kepala Desa Bapak Riki 

Ismail Barokah,S.H, M.H.dan para orangtua yang tak henti membrikan do’a dan 
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dukungan baik moril maupun materi serta perhatian dan curahan kasih sayang 

yang dapat memberikan semangat kepada penulis. Untuk Bapak H.Rohmat 

Sarman, S.E, M.Si yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan 

dalam menyusun laporan ini. Bimbingan selama penulis melakukan Kuliah Kerja 

Mahasiswa. Penulis menyampaikan rasa terima kasih juga kepada :  

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si.,M.Kom Selaku Rektor Universitas 

Pasundan. 

2. Dr. Atang Hermawan, SE., MSIE., Ak. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Pasundan.  

3. Dr. H. Juanim, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Pasundan. 

4. Dr. Sasa S Suratman, SE., MSc., Ak., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.  

5. Dikdik Kusdiana, SE., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Pasundan.  

6. Drs. R. Muchamad Noch, M.Ak.,Ak.CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.  

7. Isye Siti Aisyah, SE., M.Si.,Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.  

8. Wasito, S.E, MSIE selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 

9. Dr. H Heru Setiawan, S.E, MM selaku Sekretaris Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.  
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10. H.Rohmat Sarman,S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan pengarahan nasihat, dukungan kepada penulis dan 

meluangkan waktu, pikiran dan tenaga kepada penulis selama ini dalam 

menyelesaikan laporan ini.  

11. Bapak Riki Ismail Barokah S.H, M.H selaku kepada Desa Talagasari yang 

telah memberikan kesempatan dan bimbingan selama melaksanakan 

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Desa Talagasari Kecamatan 

Kadungora Kabupaten Garut, Jawa Barat.  

12. Kedua orangtua kami semua, yang selalu memberikan dukungan kepada 

kelompok kami dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja 

Mahasiswa(KKM) ini. 

13. Teman-Teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu mereka yang 

telah memberikan dukungan  

 

Doa dan harapan penulis bagi semua pihak yang telah membantu dan 

mendoakan dalam menyelesaikan laporan ini. Serta kritik dan saran yang bersifat 

membangun dalam pengembangan dimasa datang. Semoga Allah SWT selalu 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.  

 

Bandung,     Oktober 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Mahasiswa 

Pariwisata menurut Prof. Salah Wahab (dalam Yoeti, 1982:107)  “A 

proposeful human activity that serve as a link between people either within one 

some country or beyond the geographical limits or state. It involves the temporary 

displacement of people to other region, country, for the satisfaction of varied 

needs other than exciting a renumareted function ”. Pariwisata adalah suatu 

aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara 

bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau di luar negeri 

(meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain) untuk mencari kepuasan yang 

beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh 

pekerjaan tetap ”.  

Pengertian parawisata yang dijelaskan diatas, menggambarkan aktivitas 

wisata. Seseorang yang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah biasanya 

karena ingin sekedar untuk refreshing dan sekedar untuk berjalan-jalan. Selain itu, 

ada juga yang melakukan perjalanan wisata karena ada urusan bisnis ke suatu 

daerah. Ada berbagai jenis pariwisata yang dikelompokkan berdasarkan tujuan 

atau motif seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata. Berikut 

jenis-jenis Pariwisata menurut Spillane (1987) :  

1. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism)  

2. Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism)  

3. Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism).  

4. Pariwisata untuk Olahraga (Sports Tourism) 
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5. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism)  

6. Pariwisata untuk Berkonvensi (Convention Tourism)  

Sementara, jika sebuah wilayah ingin mengembangkan wisata yang ada, 

sangat ditentukan oleh faktor potensi yang dipunyai wilayah tersebut. Dimana 

potensi wisata yang ada menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke wilayah 

tersebut. Potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan 

wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke 

tempat tersebut (Mariotti dalam Yoeti 1996:160-162).  

Setelah mengetahui potensi wisata apa saja yang dimiliki oleh wilayahnya, 

maka hal dilakukan adalah merencanakan bagaimana potensi wisata itu diolah. 

Perencanaan adalah suatu proses penyusunan secara sistematis mengenai 

kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, untuk mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Depkes, 1996). 

Sedangkan menurut Siagian (1996), perencanaan adalah keseluruhan proses 

pemikiran dan penentuan secara matang pada hal-hal yang akan datang dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

Paska dilakukannya perencanaan maka melakukan pengembangan. 

Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti menjadi bertambah 

sempurna. Kemudian mendapat imbuan pe- dan –an sehingga menjadi 

pengembangan yang artinya proses, cara atau perbuatan mengembangkan. Jadi 

pengembangan di sini adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya. Dalam kamus bahasa 

Indonesia pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. 
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Menurut Iskandar Wiryokusumo (Ali, 2013: 05) Pada hakikatnya 

pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang 

dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab 

dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan 

suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan 

sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas 

prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah 

tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi 

mandiri. 

Langkah selanjutnya mengetahui potensi wisata yang dimiliki oleh desa 

dan melakukan perencanaan dan pengembangan. Dimana hasil dari perencanaan 

dan pengembangan, maka terbentuknya desa wisata. Menurut Wiendu (1993), 

desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya 

memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya 

tarik sebagai tujuan wisata.  

Tahapan-tahapan yang dilewati oleh mahasiswa melihat potensi wisata, 

perencanaan, pengembangan, dan membentuk desa menjadi desa wisata. 

Memerlukan waktu selama kurang lebih 12 hari berada di Desa Talagasari 

Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, Dengan adanya potensi wisata yang ada 

di Desa Talagasari, potensi wisata yang ada sudah bagus akan tetapi terdapat 

kendala yaitu kurangnya edukasi tentang pemasaran dalam hal mempromosikan 

sebuah objek wisata yang ada di daerah desa Talagasari.  
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Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan Kuliah Kerja 

Mahasiswa (KKM) dengan judul “PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 

DESA WISATA DI  DESA TALAGASARI KECAMATAN KADUNGORA” 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kuliah Kerja Mahasiswa 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di bagian sebelumnya, maka maksud 

dan tujuan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini adalah merencanakan dan 

mengembangan desa wisata di  Desa Talagasari Kecamatan Kadungora. Adapun 

maksud dan tujuan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) tersebut sebagai berikut. 

1.2.1 Maksud Kuliah Kerja Mahasiswa 

Maksud mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa ini untuk mengetahui 

kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa Talagasari dalam hal 

mengelola dan memasarkan objek wisata yang ada dan mengetahui cara yang 

efektif dalam mengelola dan memasarkan desa wisata / objek wisata yang ada.  

1.2.2 Tujuan Kuliah Kerja Mahasiswa 

 Adapun tujuan yang hendak di capai dari Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 

ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh 

masyarakat desa Talagasari dalam hal mengelola dan memasarkan 

objek wisata yang ada.. 

2. Untuk mengetahui cara yang efektif dalam mengelola dan 

memasarkan desa wisata / objek wisata yang ada. 
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1.3 Metode Kuliah Kerja Mahasiswa 

Dalam Kuliah Kerja Mahasiswa, ada metode yang dilakukan yaitu baik 

pada saat pelaksanaan KKM itu sendiri dan penyusunan laporan setelah KKM itu 

dilaksanakan, maka metode yang digunakan sebagai berikut: 

1.3.1 Metode Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa 

Metode yang digunakan  dalam  pelaksanaan  Kuliah Kerja Mahasiswa  

yaitu dengan menggunakan metode Block Release yaitu penyelenggaraan KKM 

dilakukan secara langsung dengan mengetahui keadaan nyata di lapangan, 

dilaksanakan dari tanggal 15 - 27 Agustustus 2019. Metode-metode yang 

digunakan yaitu :  

1. Metode Pra survey  

Metode ini dilakukan dengan mendapatkan data potensi wisata yang ada 

di Desa Talagasri lewat Kepala Desa Talagasari. Lalu, setelah mendapat 

data potensi wisata tersebut dilakukan pencarian lewat google untuk 

mengetahui sekilas tentang potensi wisata yang ada 

2. Metode Survey  

Metode ini dilakukan dengan cara mengunjungi potensi wisata yang ada, 

melihat bagaimana potensi wisatanya, mewawancarai pemilik potensi 

wisata, mengamati apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari tiap 

potensi wisata. 

3. Metode Analisis hasil survey  

Metode ini dilakukan setelah dilaksanakannya survey ke tempat potensi 

wisata. Dengan cara  mencari solusi atas kekurangan yang ditemukan dari 

kunjungan ke potensi wisata. 
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4. Metode Seminar  

Metode ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari analisis kekurangan  yang 

telah dilakukan dari kunjungan ke potensi wisata. Memberikan wawasan 

lain lagi kepada masyarakat tentang bagaimana perencanaan  potensi 

wisata yang ada menjadi Desa Wisata dengan menampilkan contoh Desa 

Wisata daerah lain yang telah berhasil merencanakan dan 

mengembangkan Desa Wisata. 

Pelaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) selama 12 Hari  yang 

dimulai tanggal 15 - 27 Agustus 2019, di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora 

Kabupaten Garut.   

1.3.2 Metode Penulisan Laporan Akhir Kuliah Kerja Mahasiswa 

Penyusunan laporan akhir Kuliah Kerja Mahasiswa penulis menggunakan 

teknis analisis data dan pengamatan langsung fenomena dilapangan yaitu dengan 

cara analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data 

sehingga memberikan gambaran jelas tentang Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 

yang dilaksanakan.  

 

1.4 Lokasi Waktu Kuliah Kerja Mahasiswa 

Penulis melaksanakan  Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini di salah satu 

desa yang berada di Kabupaten Garut yaitu Desa Talagasari, Kecamatan 

Kadungora. Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ditentukan 

selama 12 hari sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Bandung  yaitu dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 27 Agustus 2019. 



7 
 

 
 

 

1.5 Kondisi Desa 

Kondisi Desa disini menjelaskan wilayah desa tersebut secara geografis. 

Lalu, menjelaskan tentang bagaimana keadaan sosial ekonomi desa tersebut dari 

masyarakatnya, selanjutnya menjelaskan tentang pemerintahan desa yang ada. 

Penjelasannya sebagai berikut :  

1.5.1 Deskripsi Wilayah 

Menjelaskan wilayah Desa Talagasari secara geografis, dimulai dari 

sejarah desa terbentuk, demografi, letak geografisnya, topografi, hidrologi dan 

klimatologi, iklim, dan luas lahan. Penjelasannya sebagai berikut: 

1.5.1.1 Sejarah Desa 

Pada tahun 1923 atas usaha kedua Juragan Lurah antara Desa Lunjuk dan 

Desa Haur Kuning digabungkan menjadi satu desa yang diberi nama Desa 

Talagasari. Nama tersebut diambil dari nama talaga (danau/situ) yang berada di 

blok Ranca Kuda dan sari (indah dan menarik).Dari  sinilah nama desa Talagasari 

diambil yang artinya : (Talagasari= Danau yang sangat menarik). 

Catatan sejarah Desa Talagasari menerangkan bahwa cikal bakal 

berdirinya Desa Talagasari adalah hasil penggabungan dari dua desa yaitu Desa 

Lunjuk dan Desa Haur Kuning, Desa Lunjuk sendiri adalah hasil penggabungan 

dari Desa Lunjuk Hilir dan Desa Lunjuk Girang yang selanjutnya Desa Talagasari 

dipecah lagi menjadi Desa Talagasari dan Desa Hegarsari (sampai sekarang). 

Desa Lunjuk Hilir (sebagai cikal bakal berdirinya Desa Talagasari), 

Menurut sejarah Desa Lunjuk Hilir berada di sebelah timur jalan raya menuju ke 
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Garut dan Bandung antara 48,15 km dan 47,14 km adapun batas-batasnya sebagai 

berikut: 

 sebelah barat jalan raya Garut –Bandung 

 sebelah timur berbatasan sungai Cijagra (Desa Cangkuang dan Desa 

Cikembulan) 

 sebelah selatan berbatasan dengan Desa/Kecamatan Leles. 

sebelah utara berbatasan dengan Sungai Cicatur. 

1.5.1.2 Demografi 

Secara administratif Desa Talagasari termasuk wilayah Kecamatan 

Kadungora Kabupaten Garut ketinggian 697 di atas permukaan laut dengan suhu 

±17-28 °C Batas-batas wilayah : sebelah utara Desa Karangmulya, Sebelah timur 

Desa Kadungora dan Desa Neglasari, Sebelah selatan Desa Leles, Desa Salam 

Nunggal ,dan Desa Kandangmukti, Sebelah barat Desa Hegarsari. 

1.5.1.3 Letak Geografis 

/Secara administratif Desa Talagasari termasuk wilayah Kecamatan 

Kadungora  Kabupaten Garut ketinggian 697 diatas permukaan laut dengan suhu 

±17-28º C. 

1. Batas-batas wilayah : 

a. Sebelah utara Desa Karangmulya 

b. Sebelah timur Desa Kadungora dan Desa Neglasari 

c. Sebelah selatan Desa Leles, Desa Salam Nunggal ,dan  

Desa Kandangmukti 

d. Sebelah barat Desa Hegarsari 

2. Luas wilayah         : 224.638 ha, terdiri atas : 
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1. Tanah sawah    : 188.251 ha 

2. Tanah darat      : 36.387 ha 

3. Keadaan penduduk : menurut data kependudukan Desember 2018 

sebanyak 13.695  jiwa, terdiri atas : 

 Laki-laki           =   6.566  jiwa 

 Perempuan       =   7.129  jiwa 

Dengan jumlah kepala keluarga 5.132 KK yang tersebar di 19 

kampung dalam 3 wilayah kapunduhan, 17 RW dan 74 RT.  Secara 

visualisasi, wilayah administratif  dapat dilihat dalam peta wilayah 

Desa Talagasari sebagaimana gambar di bawah ini : 

Gambar.1 Peta administratif Desa Talagasari  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Desa Talagasari 

1.5.1.4 Topografi 

Desa Talagasari merupakan desa yang terletak di lembah gunung ,sebelah 

selatan Gunung Guntur sebelah barat laut Gunung Mandalawangi sebelah utara 



10 
 

 
 

Gunung Kaledong,dan sebelah timur laut adalah Gunung Haruman dengan 

ketinggian 697 diatas permukaan laut dengan suhu ±17-28º C. 

1.5.1.5 Hidrologi dan Klimatologi 

Aspek hidrologi suatu wilayah desa sangat diperlukan dalam pengendalian 

dan pengaturan tata air wilayah desa. Berdasarkan hidrologinya, aliran-aliran 

sungai di wilayah desa Talagasari membentuk pola Daerah Aliran Sungai, yaitu. 

Tercatat beberapa sungai maupun solokan baik skala kecil, sedang, dan besar, 

terdapat di desa Talagasari, seperti : 

1. Sungai Cijagra yang menjadi batas Desa                            

2. Sungai Citengah                                                                                  

3. Sungai Cipancar (menjadi batas dengan Kecamatan Leles) 

4. Sungai Cipala                                                                                    

5. Sungai Citeureup  

6. Sungai Cicatur 

7. Sungai Cigegerjunti 

8. Sungai Cimuri Jawa 

9. Sungai Ciharus 

Disamping itu ada pula beberapa aliran mata air yang bisa digunakan 

sebagai sumber mata air bersih, maupun sumber air untuk pertanian. Mata air 

utama yang menghidupi masyarakat Desa Talagasari adalah Mata Air Sukahejo. 

Secara umum akhir-akhir ini terjadi penurunan kualitas air dibanding 

keadaan selama tahun-tahun sebelumnya dikarenakan banyak pihak yang ingin 

memanfaatkan sumber mata air secara komersil sementara air yang ada sangat 
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terbatas sedangkan air-air lainnya yang mengalir ke lahan pertanian mengalami 

penurunan kwalitas air dikarenakan pencemaran lingkungan, hal ini dapat menjadi 

sangat berpengaruh terhadap beberapa sumber mata air yang menjadi sumber 

kehidupan masayarakat penggarap sawah. 

1.5.1.6 Iklim 

Tabel 1.1 Iklim 

Curah hujan 1.200 mm 

Jumlah bulan hujan 6 Bulan 

Kelembaban Sedang 

Suhu rata rata harian    17,28 

Tinggi tempat dari permukaan laut 297 Mdl 

Sumber : Data Desa Talagasari 

               

1.5.1.7 Luas dan sebaran penggunaan lahan 

Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Talagasari digunakan secara 

produktif, dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukkan 

bahwa Kawasan Desa Talagasari memiliki Sumber daya alam yang memadai dan 

siap. Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanah dan penggunaannya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan 

Luas permukiman 66.724 

Luas persawahan 158.840 

Luas perkebunan - 

Luas Kuburan 0,672      ha/m2 

Luas Pekarangan 1.200  ha/m2 

Luas Taman 0.300  Ha/m2 

Perkantoran 1.242 Ha/m2 

Luas prasarana umum lainya 4.150  Ha/m2 

Total Luas 324.638  Ha/m2 

Sumber : Data Desa Talagasari 
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1.5.2 Keadaan Sosial Ekonomi Desa 

Pada bagian ini, menjelaskan bagaimana keadaan masyarakat desa jika 

dilihat dari aspek sosial ekonomi baik dari  pendidikan, agama, dan 

perekonomian. 

1.5.2.1 Pendidikan 

Dari total jumlah penduduk Desa Talagasari usia sekolah, sejumlah 2.576 

orang telah mengenyam pendidikan sampai tingkat wajar 9 Th. Adapun angka 

putus sekolah sangat rendah dan bahkan nyaris tidak ada, Hal ini didukung oleh 

kesadaran orang tua siswa akan pentingnya pendidikan. Tidak hanya pendidikan 

formal, pendidikan non formal seperti kegiatan-kegiatan remaja juga berperan 

Penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, seperti kegiatan ikatan 

remaja mesjid dan lomba-lomba Keagamaan memperingati Hari Besar Islam dan 

sejenisnya. 

Tabel 1.3 Sarana pendidikan formal dan non formal 

Jenjang Jumlah 

PAUD/TK 3 

SD 6 

SLTP/MTs 3 

SMA 3 

Diniyah 2 

Sumber : Data Desa Talagasari 

 

Tabel 1.4 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Usia 3-6 tahun belm masuk TK 80 Orang 87 Orang 

Usia 3-6 tahun yang ke TK / Play group 190 Orang 108 Orang 

Usia7-18 tahun tidak pernah sekolah 40  Orang 70 Orang 

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 329 Orang 48 Orang 

Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 17 Orang 20 Orang 

Usia 18-56 thn prnh  SD tpi tdk tamat 21 Orang 19 Orang 
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Tamat SD / Sederajat 300 Orang 110 Orang 

Jumlah Usia 12-56 Tahun Tidak Tamat 
SLTP 370 Orang 386 Orang 

Jumlah Usia 18-56 Tahun Tidak Tamat 

SLTA 357 Orang 399 Orang 

Tamat SMP / Sederajat 410 Orang 401 Orang 

Tamat SMA  / Sederajat 430 Orang 430 Orang 

Tamat D-1 / Sederajat 50 Orang 48 Orang 

Tamat D-2 / Sederajat 58 Orang 14 Orang 

Tamat S-3  / Sederajat 31 Orang 38 Orang 

Tamat S-1 / Sederajat 41 Orang 20 Orang 

Tamat S- 2 / Sederajat 26 Orang 16 Orang 

Tamat S – 3 15 Orang 2 Orang 

Tamat SLB A 20 Orang 16 Orang 

Tamat SLB B 8 Orang 9 Orang 

Tamat SLB C 7 Orang 4 Orang 

Jumlah  3.151 Orang 3.217 Orang 

Jumlah Total 6.368 Orang 

Sumber : Data Desa Talagasari 

1.5.2.2 Agama 

Tabel 1.5 Agama / Aliran Kepercayaan 

AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Islam 6.301 Orang 6.808 Orang 

Kristen 3 Orang 2 Orang 

Katholik 4 Orang 3 Orang 

Hindu ……… Orang ……… Orang 

Budha ……… Orang ……… Orang 

Khonghucu ……… Orang ……… Orang 

Kepercayaan kepada Tuhan YME ……… Orang ……… Orang 

Aliran kepercayaan lainya ……… Orang ……… Orang 

Jumlah 6.308 Orang 6.813 Orang 

Sumber : Data Desa Talagasari 
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1.5.2.3 Perekonomian  

A. Mata Pencaharian 

Tabel 1.6 Mata Pencaharian 

Jenis Pekerjaan LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Petani 300 Orang 12 Orang 

Buruh Tani 443 Orang 13 Orang 

Buruh migran perempuan 13 Orang 11 Orang 

buruh migran laki-laki 11 Orang 10 Orang 

Pegawai Negri Sipil 110 Orang 130 Orang 

Pengrajin industri rumah tangga 3 Orang 4 Orang 

Pedagang keliling 60 Orang 51 Orang 

Peternak 3 Orang ………… Orang 

Nelayan ………… Orang ………… Orang 

Montir 5 Orang ………… Orang 

Dokter swasta 3 Orang 2 Orang 

Bidan swasta ………… Orang 6 Orang 

Pembantu rumah tangga 2 Orang 31 Orang 

TNI 43 Orang ………… Orang 

POLRI 38 Orang ………… Orang 

Pensiunan PNS / TNI / POLRI 58 Orang ………… Orang 

Pengusaha kecil dan menengah 18 Orang 20 Orang 

Pengacara 4 Orang ………… Orang 

Notaries 1 Orang 2 Orang 

Dukun kampung terlatih ………… Orang 17 Orang 

Jasa pengobatan alternatif 3 Orang 2 Orang 

Dosen swasta 4 Orang 3 Orang 

Pengusaha besar 6 Orang 3 Orang 

Arsitektur 1 Orang ………… Orang 

Seniman / Artis 1 Orang 2 Orang 

Karyawan perusahaan swasta 340 Orang 500 Orang 

Karyawan perusahaan 

Pemerintah ………… Orang ………… Orang 

Jumlah Total Penduduk 13.121 Orang 

Sumber : Data Desa Talagasari 

1.5.3 Pemerintahan Desa  

Bagian ini menjelaskan apa saja yang ada dalam pemerintahan desa baik 

itu dari struktur organisasi, jumlah pegawai, dan lembaga masyarakat. 
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1.5.3.1 Struktur Organisasi 

Gambar.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Talagasari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Desa Talagasari 

 

1.5.3.2 Keadaan Pegawai 

Aparatur Pemerintah Desa Talagasari sebanyak 11 orang. 

1.5.3.3 Lembaga Swadaya Masyarakat Desa 

a. Pemerintah Desa 

Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa dibantu oleh Sekretaris   

desa dan Kasi  Pemerintahan, Kasi  Kesra,  Kasi Pelayanan dan  

dibantu unsur Pelaksana yaitu Kaur  Umum & Tata Usaha, Kaur  

Perencanaan, Kaur  Keuangan serta 3 Orang Kepala Unsur 

Kewilayahan (Kadus). 

b. Badan Permusyawaratan Desa 
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Badan Permusyawaratan Desa Talagasari terdiri dari 7 (tujuh) orang 

yang merupakan perwakilan dari 3 unsur wilayah (Dusun) 

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Talagasari terdiri 

dari Majelis Ulama Desa (MUD), Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), LPMD, Karang Taruna dan Organisasi 

Kemasyarakatan Lainnya. 

 

1.5.4 Potensi Desa 

Pada bagian ini menjelaskan apa saja yang dimiliki desa untuk memenuhi 

kebutuhan baik itu kebutuhan desa terutama masyarakatnya. 

1.5.4.1 Pertanian 

Tabel 1.7 Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan 

Jumlah keluarga memiliki lahan pertanian 821 Keluarga 

Tidak memiliki 1.397 Keluarga 

Memiliki kurang dari 1 ha 40 Keluarga 

Memiliki 1,0 – 5,0 ha - Keluarga 

Memiliki 5,0 -10 ha - Keluarga 

Memiliki lebih dari 10 ha - Keluarga 

Jumlah total keluarga petani 2.331 Keluarga 

 
.......... Keluarga 

Sumber : Data Desa Talagasari 

Tabel 1.8 Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas 

Jagung 17 Ha ....... Ton/ha 

Kacang Kedelai ....... Ha ....... Ton/ha 

Kacang Tanah ....... Ha ....... Ton/ha 

Kacang panjang 7 Ha 98 Ton/ha 

Kacang mede ....... Ha ....... Ton/ha 

Kacang merah 4 Ha 48 Ton/ha 
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Padi sawah 85 Ha 598 Ton/ha 

Padi ladang ....... Ha ....... Ton/ha 

Ubi kayu 1 Ha 14 Ton/ha 

Ubi jalar 1 Ha 12 Ton/ha 

Cabe  5 Ha 35 Ton/ha 

Bawang merah ....... Ha ....... Ton/ha 

Bawang putih ....... Ha ....... Ton/ha 

Tomat 2 Ha 42 Ton/ha 

Sawi 2 Ha 28 Ton/ha 

Kentang ....... Ha ....... Ton/ha 

Kubis ....... Ha ....... Ton/ha 

Mentimun 2 Ha 42 Ton/ha 

Buncis 1 Ha 7 Ton/ha 

Brocoli ....... Ha ....... Ton/ha 

Terong ....... Ha ....... Ton/ha 

Bayam ....... Ha ....... Ton/ha 

Kangkung ....... Ha ....... Ton/ha 

Kacang turis ....... Ha ....... Ton/ha 

Umbi – umbi ....... Ha ....... Ton/ha 

Selada ....... Ha ....... Ton/ha 

Talas ....... Ha ....... Ton/ha 

Wortel ....... Ha ....... Ton/ha 

Tumpang sari ....... Ha ....... Ton/ha 

Sumber : Data Desa Talagasari 

1.5.4.2 Peternakan 

Tabel 1.9 Jenis populasi ternak 

Jenis Ternak Jumlah Pemilik 
Perkiraan Jumlah 

Populasi 

Sapi ………….. orang …………….. ekor 

Kerbau ………….. orang …………….. ekor 

Babi ………….. orang …………….. ekor 

Ayam Kampung 3.200 orang …………….. ekor 

Jenis ayam broiler ………….. orang …………….. ekor 

Bebek 1.500 orang 3000 ekor 

Kuda ………….. orang …………….. ekor 

Kambing ………….. orang …………….. ekor 

Domba 1.500orang 45.000 ekor 

Angsa ………….. orang …………….. ekor 
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Sumber : Data Desa Talagasari 

 

Burung Puyuh ………….. orang …………….. ekor 

Kelinci ………….. orang …………….. ekor 

Burung walet ………….. orang …………….. ekor 

Anjing ………….. orang …………….. ekor 

Kucing ………….. orang …………….. ekor 

Ular cobra ………….. orang …………….. ekor 

Burung onta ………….. orang …………….. ekor 

Ular pithon ………….. orang …………….. ekor 

Burung cendrawasih ………….. orang …………….. ekor 

Burung Kakatua ………….. orang …………….. ekor 

Burung beo ………….. orang …………….. ekor 

Burung merak ………….. orang …………….. ekor 

Burung langka lainya ………….. orang …………….. ekor 

Buaya ………….. orang …………….. ekor 
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BAB II 

 TAHAPAN PERENCANAAN 

2.1 Kegiatan Perencanaan 

Berawal dari pembuatan grup chat yang dibuat oleh Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL), dimana Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menginfokan 

kepada mahasiswa apa yang Kepala Desa ingin kembangkan dari Desanya. 

Ternyata Kepala Desa ingin adanya Desa wisata di Desa Talagasari, kemudian 

kepala desa memberi tahu potensi apa saja yang ada di Desa Talagasari . Potensi 

wisatanya yaitu : kesenian domba, kerajinan masyarakat, villa kadeudeuh, atraksi 

adu domba, kaulinan budak lembur, pencak silat, dan kesenian islami dan buhun. 

Kemudian Dosen pembimbing lapangan (DPL) memberika file tentang profil 

Kecamatan kadungora dan sejarah  Kecamatan Kadungora, dan rundown untuk 

acara pembekalan.  

Pada tahapan perencanaan , kelompok kami membuat program kerja 

dengan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan perencanaan seperti pembekalan dari 

kampus dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan berdiskusi. Adapun 

kegiatan-kegiatan pembuatan program kerja  yang dikerjakan antara lain: 

1. Pembekalan  KKM 2019 

Pada tanggal 6 agustus 2019 mahasiswa KKM FEB UNPAS 2019 di 

kumpulkan di aula Ir.H.Djuanda (Aula Tamansari). Mahasiswa telah di 

bagi kursi sesuai kelompok masing-masing. Di dalam acara pembekalan 

tersebut berisikan sambutan-sambutan dari PLT Dekan ketua pelaksana 

KKM FEB UNPAS 2019, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, pengenalan 

kecamatan Kadungora dan Leles, pemaparan materi  tentang 
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pembekalan KKM, pembagian buku panduan KKM , Surat Keputusan 

Dekan untuk para mahasiswa, dan pembagian ruangan untuk hari 

selanjutnya  

2. Pembekalan KKM 2019  

Pada tanggal 7 Agustus 2019 mahasiswa KKM FEB UNPAS  2019 

dikumpulkan kembali sesuai dengan kelompok dan ruangan yang telah 

diberitahukan pada hari sebelumnya. Acara ini berisi tentang 

penyampaian hasil survey oleh dosen pembimbing lapangan, 

pengenalan diri mahasiswa/i, pemilihan ketua kelompok, pembagian 

divisi, perencanaan survei, dan pembagian jaket. Dalam pembagian 

divisi yang dilakukan oleh kelompok seperti sekretaris, bendahara, 

laporan, humas, publikasi dan dokumentasi, logistik dan konsumsi. 

Perencanaan survei yang telah di diskusikan akan diwakili oleh Faiz, 

Alda, Euis, Naufal,Ary Febriansyah.  

3. Survey desa 

Pada tanggal 9 Agustus 2019 kelompok kami melakukan survey dengan 

berkumpul di kampus jam 08.00 dan berangkat pada jam 09.00. 

perjalanan saat survey dilakukan memakan waktu sampai 3 jam 

perjalanan di karenakan macet dan istirahat. Kelompok kami tiba di 

balai desa pada jam 12 tapi berhubung hari jumat dan dilaksanakan nya 

sholat jum’at maka kelompok kami melakukan ibadah terlebih dahulu. 

Sesudah kami melakukan ibadah kami ke kantor desa untuk menemui 

kepala desa talagasari. Karena kepala desa sedang tidak ada di balai 

desa maka kami diantarkan menuju kediaman kepala desa oleh staf 
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desa. Di kediaman kepala desa kami bertemu dengan kepala desa untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ke desa talagasari yaitu 

: menanyakan tempat tinggal selama KKM, program apa yang akan 

dijalankan, konfirmasi hasil survey DPL. Selanjutnya,Kepala Desa 

mengantarkan kelompok kami, ke rumah kakak Kepala Desa untuk 

menanyakan perihal tempat tinggal untuk KKM. Setelah menemui 

kakak Kepala Desa, lalu diantarkan menuju ke tempat tinggal untuk 

melihat dan mengecek kondisi tempat tinggal. Dikarenakan waktu 

sudah sore, maka kelompok kami berpamitan pulang kepada Kepala 

Desa dan kakaknya. Lalu, kami melakukan perjalanan pulang menuju 

bandung dan pulang ke rumah masing-masing 

4. Rapat  Evaluasi hasil survey  

Pada tanggal 10 Agustus 2019, bertempat di Taman Gajah Lumantung. 

Kelompok kami mengadakan rapat untuk membahas hasil survey yang 

dilakukan hari sebelumnya. Hal yang didiskusikan yaitu : Kondisi 

tempat tinggal, barang yang dibutuhkan disana, apa saja yang harus 

dikonfirmasi kembali ke Kepala Desa, Menceritakan kembali yang 

disampaikan oleh Kepala Desa, Membuat opsi-opsi untuk kegiatan 

yang akan dilakukan. 

5. Rapat  Konsep   

Pada tanggal 13 Agustus 2019, bertempat di Taman Gajah Lumantung. 

Kelompok kami mengadakan rapat kembali untuk menguatkan 

program, konsepan desa wisata, tupoksi tiap divisi. Pada rapat ini, tiap 

anggota kelompok memberikan saran untuk konsep maupun program 
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yang akan dijalankan setelah semua mengumpulkan maka diputuskan 

mana saja yang akan difokuskan untuk konsepan dan program mana 

yang akan dijalankan. Menjelaskan tupoksi tiap divisi saat berada di 

Desa. Pembuatan rencana kerja untuk diberikan kepada DPL dan 

Kepala Desa 

 

2.2 Identifikasi Masalah Potensi Wisata 

Bagian ini menjelaskan apa saja masalah yang ditemukan pada saat 

kelompok melakukan kunjungan ke potensi wisata yang dituju. 

1. Kesulitan untuk mencari ide 

Pada awalnya mahasiswa diberikan kelompok tetapi belum mengerti untuk 

merencanakan program yang ada di desa. Ketika pembuatan kelompok, 

kelompok kami belum terlalu mengenal desa, mendapat info singkat dari  

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan belum pembekalan dari 

kampus. 

2. Kekurangnya potensi wisata memasarkan wisatanya  

Ketika mahasiswa diberitahu potensi wisata yang berada disana, ternyata 

kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh para potensi wisata. 

 

2.3 Rencana Program Kerja 

Berdasarkan hasil survey awal yang telah dilakukan oleh DPL dan hasil 

survey kelompok kami sebelum pelaksanaan KKM dimulai. Desa Talagasari 

sendiri mempunyai program Jangka pendek, menengah, dan Panjang yaitu : 
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Perayaan Hari Kemerdekaan, Kesenian dan Kebudayaan (Pencak silat, dan iket), 

Desa Wisata.  

Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Pasundan ini 

berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan di Desa Talagasari.  Penyusun 

meninjau berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan. Adapun program kerja 

yang telah direncanakan tersebut adalah sebagai berikut : 

Program Kerja : 

1. Survey Tempat Wisata 

 Mengunjungi Villa Kadedeuh, Sanggar Seni dan Silat Gajah 

Putih 

 Wawancara Villa Kadedeuh, Sanggar Seni dan Silat Gajah 

Putih 

2. Pelatihan Keterampilan 

 Wawancara pemasalahan 

 Membuat Kerajinan Tangan 

3. Seminar Desa Wisata 

 

Berdasarkan Program Kerja yang telah dibuat,  selama berada kurang 

lebih 12 hari di Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Adapun 

kegiatan-kegiatan dari program kerja  yang akan direncanakan antara lain: 

Tabel 2.1 Rencana Kegiatan 

No Tanggal Kegiatan 

1 Kamis,15 Agustus 2019 

1. Pembukaan KKM FEB UNPAS 2019 di 

Desa Rancasalak  

2. Silaturahmi ke RT/RW di tempat tinggal 
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2 Jumat,16 Agustus 2019 

1. Pembukaan KKM FEB UNPAS 2019 di 

Balai Desa Talagasari 

2. Rapat untuk Hari Kemerdekaan dengan 

Karang Taruna  

3 Sabtu,17 Agustus 2019 
1. Membantu Hari Kemerdekaan  di Desa 

Talagasari  

4 Minggu,18 Agustus 2019 1. Survey Villa Kadeudeuh 

5 Senin,19 Agustus 2019 1. Survey Sanggar Seni  & Silat Gajah Putih 

6 Jumat, 23 Agustus 2019 
1. Senam bersama di Balai Desa 

2. Jumat Bersih di Balai Desa 

7 Sabtu, 24 Agustus 2019 1. Persiapan Seminar esok hari  

8 
Minggu, 25 Agustus 

2019 

1. Seminar Desa Wisata  

2. Penutupan KKM FEB UNPAS di Desa 

Talagasari 
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BAB III 

REALISASI PROGRAM KERJA 

3.1. Realisasi Program Kerja 

 Program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Pasundan ini berdasarkan penyusunan rencana program kerja yang 

ada di bab sebelumya tidak semua dapat terealisasi setelah melihat kenyataan 

yang ada saat kami sampai di Desa Talagasari.  

Maka, kami pun merubah program kerja yang akan kami lakukan. Adapun 

program kerja yang telah direncanakan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perayaan Hari Kemerdekaan 

Program ini direncanakan karena mengingat kegiatan KKM dilaksanakan 

bertepatan dengan kegiatan Perayaan Hari Kemerdekaan. Jadi, di 

Perayaan Hari Kemerdekaan ini kelompok kami diminta untuk  

membantu Karang Taruna di RW tempat tinggal kami pada tanggal 17 

Agustus sampai pada acara puncak. Acara puncak pada hari 

kemerdekaan merupakan acara perpisahan kelompok kami kepada 

masyarakat desa Talagasari di tempat kami tinggal. 

2. Survey atau Kunjungan Stakeholders 

Program ini dilakukan untuk menginventarisasi potensi apa saja yang ada 

di Desa tersebut. Kunjungan yang dilakukan untuk melihat langsung 

sekaligus melakukan wawancara tentang tempat wisata tersebut kepada 

pemilik ataupun pengelola. Kunjungan dilakukan pada hari janji yang 

telah dibuat dengan stakeholder 

3. Seminar Desa Wisata 
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Program ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil survey kami yang 

telah dilakukan dengan kunjungan dan mewawancarai pemilik ataupun 

pengelola potensi wisata. Di seminar ini akan ada pembicara yang  

memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana jika ingin 

desanya menjadi desa wisata yang menarik.  

Berdasarkan Program Kerja yang telah dibuat,  selama berada kurang lebih 12 

hari di Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut ditambah 2 hari 

pembekalan KKM oleh pihak kampus. Adapun kegiatan-kegiatan dari program 

kerja  yang dikerjakan antara lain: 

1. Pelepasan dan Pembukaan KKM FEB UNPAS 2019 

Pada tanggal 15 Agustus 2019, bertempat di lapangan parkir FEB 

UNPAS, dilakukan pelepasan KKM FEB UNPAS 2019 menuju desa 

KKM. Di acara tersebut, berisikan sambutan dari PLT Dekan, Ketua 

Pelaksana, lalu acara pelepasan dibuka oleh Rektor Universitas 

Pasundan Bandung. Setelah acara pelepasan, maka mahasiswa/i 

diberangkatkan menuju Kantor Desa Rancasalak untuk acara 

pembukaan yang diadakan di Desa Rancasalak. Pembukaan KKM FEB 

UNPAS 2019 di Desa Rancasalak dibuka oleh PLT Dekan dan  adanya 

sambutan dari perwakilan kecamatan Kadungora dan Leles. Di acara 

pembukaan tersebut dihadiri oleh para Kepala Desa dan penyerahan 

mahasiswa KKM FEB UNPAS ke Desa masing-masing. Setelah acara 

pembukaan selesai, setiap kelompok menuju desa masing-masing untuk 

membereskan barang-barang ke tempat tinggal. Pada saat dikontrakan 

kami, kami dengan bapak DPL kami berdiskusi, beliau memberikan 
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saran-saran. Salah satu sarannya untuk membuat Kelompok Sadar 

Wisata (POKDARWIS) dan kami menampung saran-saran tersebut. 

Kami melakukan beres-beres kontrakan sekaligus makan siang setelah 

selesai. Beberapa orang kelompok kami meminta izin ke RT dan RW 

dan membayar uang kontrakan. Pada malam hari, kami diundang 

melakukan rapat di RW setempat oleh Karang Taruna untuk acara Hari 

Kemerdekaan. Hasil rapat tersebut, tanggal acara puncak hari 

kemerdekaan, lomba-lomba yang akan diadakan, dan penanggung 

jawab untuk setiap perlombaan. 

2. Persiapan Pembukaan KKM FEB UNPAS 2019 di Balai Desa  

Pada tanggal 16 Agustus 2019, terdapat permasalahan komunikasi dan 

waktu sebentar lagi hari Kemerdekaan. Maka, sekretaris kami membuat 

surat undangan untuk seminar pembukaan KKM FEB UNPAS 2019. 

Setelah surat tersebut jadi, sekretaris kami dengan salah satu anggota 

kelompok kami ke Kantor Desa Talagasari untuk menanyakan siapa 

saja yang harus diundang dan meminta revisi surat yang telah  dibuat 

kepada Sekretaris Desa Talagasari. Surat yang telah diprint maka 

tinggal di tanda tangan oleh ketua dan sekretaris kami. Kami meminta 

untuk disebarkan oleh kantor dan kami diberikan waktu hingga sore. 

Dikarenakan bentrok dengan sholat jum’at dan jam istirahat, maka kami 

memutuskan setelah sholat jum’at dan jam istirahat. Setelah beribadah, 

anak laki-laki kelompok kami bertemu dengan Kepala Desa Talagasari. 

Ketua meminta pendapat untuk surat yang telah kami buat kepada 

Kepala Desa. Kepala Desa meminta agar terlihat lebih resmi terdapat 
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tanda tangan beliau dan logo Kabupaten Garut. Ketua meminta 

sekretaris untuk revisi ulang surat dan kembali  ke Kantor Desa untuk 

meminta revisi surat kepada sekretaris. Surat yang telah direvisi oleh 

Sekretaris Desa dan surat tersebut langsung di print. Surat yang telah 

ditanda tangan oleh ketua dan Kepala Desa, maka kami pergi ke 

kediaman Kepala Desa untuk meminta tanda tangan beliau. Surat yang 

telah di lengkapi tanda tangan, maka kami photocopy surat sesuai 

dengan undangan yang diberikan. Surat yang telah diperbanyak 

selanjutnya di cap di Kantor Desa. Saat berada di Kantor Desa, kami 

mengecap, melipat, dan memberikan nama untuk undangan. Seluruhnya 

selesai diberikan semua kepada sekretaris desa untuk disebarkannya 

surat undangan.  

Permasalahan yang terjadi : Seharusnya pembukaan KKM FEB 

UNPAS 2019 di Desa Talagasari pada tanggal 16 Agustus 2019 tapi 

ternyata ada miskomunikasi antara ketua kelompok dengan sekretaris 

desa. Yaitu : jika ingin mengadakan acara tidak bisa mendadak, 

harusnya membuat surat  terlebih dahulu  

Solusi : Pada saat pra kegiatan KKM , Sudah harus membuat dan 

menyiapkan surat ke desa untuk acara penerimaan mahasiswa KKM di 

Desa tersebut. 

3. Persiapan Hari Kemerdekaan 

Pada tanggal 16 Agustus 2019, sebagian kelompok kami 

mempersiapkan alat-alat lomba yang telah disampaikan rapat 

sebelumnya dengan Karang Taruna Mandalawangi. Ada bagian 
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membeli peralat-peralatan lomba dan membuat peralatan lomba. Pada 

membeli peralatan-peralatan lomba, kelompok kami membeli di daerah 

pasar kadungora yang berada di desa talagasari. Setelah membeli 

peralatan maka diberikan kepada bagian membuat peralatan lomba 

untuk dibuat sesuai lomba yang diinginkan. Semua peralatan lomba 

telah selesai maka kami beristirahat sampai rapat kembali dengan 

karang taruna. Rapat kembali bersama dengan karang taruna, disana 

kami memberikan peralatan lomba yang kami buat dan membantu para 

karang taruna mempersiapkan lomba panjat pinang. Persiapan lomba 

panjat pinang, yaitu mengikatkan hadiah dengan tali rapia, membuat 

nomor untuk hadiah dan mengamplas bambu. Setelah selesai 

membantu, maka kami kembali ke kontrakan kami. 

4. Hari Kemerdekaan 

Pada tanggal 17 Agustus 2019, kelompok kami membantu mengikuti 

arak-arakan untuk upacara bersama satu kecamatan kadungora. Upacara 

telah selesai, tetapi arak-arakan tetap berlanjut sesuai waktu yang 

ditentukan. Arak-arak telah selesai, kelompok kami kembali ke 

kontrakan dan siap-siap untuk membantu acara HUT RI ke-74. 

Kelompok kami membantu lomba-lomba dan mengikuti lomba untuk 

menarik kunjungan warga sekitar. Di akhir acara kami melakukan pesta 

warna-warni untuk meriahkan pada lomba panjat pinang. Kelompok 

kami kembali ke kontrakan untuk membersihkan diri dan beristirahat 

5. Rapat dan persiapan pembukaan KKM FEB UNPAS 
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Pada tanggal 18 Agustus 2019, kelompok kami menghubungi pihak-

pihak yang terkait, tempat dan peralatan yang dipinjam. Pihak tempat 

dan peralatan yang ada di kantor desa maka kami menghubungi ke 

sekretaris desa dan pihak peralatan sound sistem maka kami 

menghubungi kepala desa. Setelah konfirmasi peminjaman maka kami 

rapat untuk penataan ruangan, pembahasan materi yang akan 

disampaikan, dan tugas-tugas masing-masing. Pada saat rapat ketua 

memberitahu undangan-undangan dari kepala desa. Rapat dijalankan 

selesai maka kami mulai ke balai kantor desa untuk mempersiapkan 

acara. Persiapan seperti menata tempat duduk, sound sistem dan lain 

sebagainya. Semua sudah selesai tertata sesuai di rapatkan dan kami 

pun kembali ke tempat kontrakan untuk beristirahat. Karena dibagi-bagi 

tugas maka di kontrakan ada yang masih mengerjakn tugas seperti 

membuat powetpoint, sambutan,dan teks untuk MC. 

6. Pembukaan KKM FEB 2019 di Balai Desa 

Pada tanggal 19 Agustus 2019, kelompok kami sibuk membangunkan 

anggota kelompok kami dan mengantri kamar mandi untuk bergantian 

mandi. Tim bagian teks MC mencari dan memprint teks di pagi hari 

sambil menunggu persiapan anggota kelompok kami yang lain. 

Sedangkan, tim bagian konsumsi memberikan uang dan mengambil 

snack yang dibantu oleh bagian logistik. Setelah semuanya sudah siap 

dan tim yang ditugaskan telah kembali, maka kami berangkat bersama 

ke balai desa Talagasari. Pada saat di balai desa Talagasari, kami 

mencoba cek sound sistem, memasang projector, membereskan 
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penerimaan tamu, bersih-bersih agar terlihat bersih dan rapi, dan 

sembari menungggu para undangan tiba. Seminar akhirnya dimulai 

pada saat para tamu datang dan Kepala Desa hadir. Acara formal 

dimulai dengan hikmat dari pembukaan oleh mc, pembacaan ayat suci 

Al-Quran oleh salah satu anggota kelompok kami, sambutan dari ketua, 

sambutan dari kepala desa Talagasari, pengenalan desa Talagasari oleh 

kepala desa, penerimaan mahasiswa KKM FEB UNPAS 2019 oleh 

kepala desa Talagasari,dan pentupan acara formal. Acara dibuka 

kembali dengan semi formal, melakukan pemaparan materi tentang 

konsep maupun desa wisata oleh ketua dan penerimaan aspirasi 

masyarakat desa talagasari, pembacaan doa penutupan, dan penutupan 

acara. Setelah acara ditutup, kelompok kami berfoto bersama dengan 

para undangan sebagai dokumentasi. Pada saat terakhir acara bagian 

humas meminta nomer para kepala dusun untuk membuat janji dan 

menemani kami survey. Acara telah selesai dan kami membereskan 

kembali seperti semula dan meminta izin pulang kepada kepala desa 

untuk istirahat kembali ke kontrakan.  

7. Kunjungan atau Survey ke Villa Kadeudeuh 

Pada tanggal 20 Agustus 2019, kegiatan kami adalah kunjungan ke villa 

kadeudeuh untuk mengetahui bagaimana potensi yang ada. Sebelum 

kami melakukan wawancara dengan pengelola villa tersebut kami 

terlebih dahulu melakukan senam bersama ibu PKK yang bertempat di 

Villa Kadeudeuh. Setelah melakukan senam bersama selama kurang 

lebih 30 Menit, maka dilanjutkan untuk berkenalan dan 
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memperkenalkan diri dengan pengelola Villa Kadeudeuh. Kunjungan 

ke Villa Kadeudeuh ini didampingi oleh Kepala Dusun 3 yaitu Bapak 

Asep. Setelah memperkenalkan diri dan memberikan maksud dan 

tujuan kami datang ke Villa Kadeudeuh, kami pun melanjutkan dengan 

wawancara yang diawali oleh ketua kelompok kami dan wawancaranya 

mengalir. Setelah wawancara berakhir, kami berfoto dahulu bersama 

pengelola Villa Kadeudeuh dan Bapak Asep sebagai dokumentasi, 

acara pun dilanjutkan dengan berkeliling kawasan Villa Kadeudeuh 

yang didampingi oleh pengelola dan bapak Asep. Saat berkeliling, kami 

pun mengamati apa saja yang ada, dan bertanya kepada villa kadeudeuh 

tentang yang ada disana. Setelah berkeliling dan waktupun sudah 

menunjukkan jam makan siang, kami pun berpamitan pulang dan 

menuju rumah makan yang direkomendasikan oleh Bapak Asep. 

Setelah kami makan siang bersama Bapak Asep, kamipun berpisah 

dengan Bapak Asep dan kami pun pulang ke kontrakan kami kembali. 

Pada malam hari, ketua kami memberitahu bahwa kelompok kami 

diundang oleh kepala dusun 3 dan RW 13 Lunjuk Hilir untuk datang ke 

acara puncak pentas seni hari kemerdakaan. 

8. Pengajian Majelis Bulanan 

Pada tanggal 20 Agustus 2019, kelompok kami diundang oleh kepala 

desa untuk mengikuti pengajian majelis bulanan. Pengajian Majelis 

Bulanan ini berada Pondok Pesantren RIYADHUL MUBTADI-IN Kp. 

Citereup Desa Talagasari Kecamatan Kadungora. Acara pengajian ini, 

berisikan sholawat, ceramah, dan diakhir makan bersama. Makan 
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bersama dengan Nasi Kebuli dan dibagi menjadi beberapa kelompok 

untuk makan bersama satu loyang nasi kebuli dimakan oleh 5 orang. 

Setelah acara selesai kami pulang ke kontrakan kami. 

9. Undangan Pentas Seni Desa Lunjuk Hilir 

Pada Tanggal 21 Agustus 2019,  kelompok kami diundang oleh kepala 

dusun 3 dan RW 13 Lunjuk Hilir untuk datang ke acara puncak pentas 

seni hari kemerdakaan. Kelompok kami disambut hangat oleh 

masyarakat lunjuk hilir. Acara disana menampilkan tarian anak-anak 

baikpun ibu-ibu, pengumuman pemenang 17 agustus, sambutan dari 

kepala desa berserta mengadakan quiz bagi anak-anak, dan kelompok 

kami diberikan waktu sambutan yang diwakilkan oleh ketua kelompok. 

10. Pembagian vitamin di Posyandu dan Bersih-bersih Balai Desa 

Pada tanggal 23 Agustus 2019, kelompok kami dibagi dua yang 

perempuan membantu ibu PKK di posyandu membagikan vitamin dan 

yang laki-laki bersih-bersih di Balai Desa. Posyandu memberikan 

vitamin A dan obat cacing 6 bulan sekali, vitamin A ada dua macam 

warna yaitu yang pertama warna biru untuk umur dbawah 1 tahun dan 

yang kedua warna merah untuk umur 1 tahun keatas. Posyandu 

menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak agar 

mengetahui setiap pertumbuhan anak setiap bulan.  

11. Pembuatan Surat untuk Seminar 

Pada tanggal 23 Agustus 2019, sekretaris kami membuat surat 

undangan untuk seminar perencanaan dan pengembangan desa wisata. 

Setelah surat tersebut jadi, sekretaris kami mengirimkan surat lewat 



34 
 

email kepada sekretaris desa untuk direvisi dan diprint. Sekretaris desa 

mengabari bahwa surat sudah jadi dan kami diminta untuk datang ke 

Kantor Desa. Sekretaris kami dengan salah satu anggota kelompok 

kami ke Kantor Desa untuk mengambil surat tersebut untuk dibawa dan 

ditandatangani oleh ketua kelompok. Setelah ketua kelompok 

menandatangani, sekretaris dan salah satu anggota kelompok kami 

kembali ke kantor desa untuk meminta tandatangan dari Kepala Desa. 

Sekretaris Desa pun memberikan surat tersebut untuk di photocopy 

sejumlah undangan yang akan datang pada Seminar tanggal 26 Agustus 

2019. Setelah surat di photocopy sejumlah undangan, sekretaris kami 

dan salah satu anggota kelompok kami kembali ke Kantor Desa untuk 

memberikat surat untuk disebarkan oleh sekretaris desa. 

12. Kunjungan ke Sanggar Gajah Putih 

Pada tanggal 23 Agustus 2019, kelompok kami mengunjungi Sanggar 

Seni & Silat Gajah Putih yang berada di Salamanja pada sore hari 

karena bertepatan dengan jadwal latihan di sanggar tersebut. Kami pun 

melihat penampilan dari tarian adat, iket, dan pencak silat. Disana kami 

pun berbincang dengan pemilik Sanggar Seni & Silat Gajah Putih yaitu 

mang Uya tentang sejarah berdirinya iket, komunitas iket di Garut, 

bahkan sampai komunitas iket yang ada di provinsi Jawa Barat. 

Selebihnya kami melihat latihan yang dilakukan oleh sanggar tersebut. 

Seharusnya, kunjungan ke Sanggar Seni & Silat Gajah Putih ini tanggal 

22 Agustus 2019. Tetapi, pada tanggal 22 Agustus 2019 tidak jadi 

mengunjungi dikarenakan harus menunggu kabar dari pemilik terlebih 
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dahulu. Setelah ditanyakan, ternyata kenapa tidak di tanggal 22 Agustus 

2019 dikarenakan bukan jadwal latihan dari Sanggar Seni & Silat Gajah 

Putih. Jadwal latihan rutinnya memang di tiap hari Jumat sore-Malam  

Permasalahan :  

Dampak dari acara pembukaan yang dimajukan membuat semua jadwal 

maju. Jadwal yang dijanjikan di awal menjadi maju karena 

keterlambatan informasi dari pihak sanggar. 

Solusi : Membuat janji dengan benar dari sebelum-sebelumnya dan 

follow up terus menerus agar tidak tejadi keterlambatan informasi dari 

pihak disana. 

13. Persiapan Seminar  

Pada tanggal 24 dan 25 Agutus 2019, kelompok kami menghubungi 

pihak-pihak yang terkait, tempat dan peralatan yang dipinjam. Pihak 

tempat dan peralatan yang ada di kantor desa maka kami menghubungi 

ke sekretaris desa dan pihak peralatan sound sistem maka kami 

menghubungi kepala desa. Setelah konfirmasi peminjaman maka kami 

rapat untuk penataan ruangan, pembahasan materi yang akan 

disampaikan, ide yang ditampung tetapi tidak dilaksanakan dan tugas-

tugas masing-masing. Rapat dijalankan selesai maka kami mulai ke 

balai kantor desa untuk mempersiapkan acara. Persiapan seperti menata 

tempat duduk, sound sistem dan lain sebagainya. Semua sudah selesai 

tertata sesuai di rapatkan dan kami pun kembali ke tempat kontrakan 

untuk beristirahat. Karena dibagi-bagi tugas maka di kontrakan ada 
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yang masih mengerjakn tugas seperti membuat powetpoint, 

sambutan,dan teks untuk MC. 

Permasalahan : Ide yang ditampung tetapi tidak terlaksanakan membuat 

tugas yaitu salah satunya POKDARWIS dikarenakan kurangnya 

koordinasi dengan desa. 

Solusi : Membutuhkan waktu lebih banyak untuk berkoordinasi dengan 

desa. 

14. Seminar Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata  

Alasan kelompok kami membuat program kerja seminar ini adalah : 

Dosen Pembimbing Lapangan(DPL) bersilaturahmi dengan kepala desa 

dan kepala desa menginginkan topiknya Desa Wisata.  

Alasan mengundang budayawan,dll :  

Kepala desa menginginkan desa wisata yang diharapkan ciri khas 

kebudayaan di Desa Talagasari yang bekerjasama dengan Villa 

Kadeudeuh yang berada di daerah Desa Talagasari.  

Pada Tanggal 26 Agustus 2019, kelompok kami sibuk membangunkan 

anggota kelompok kami dan mengantri kamar mandi untuk bergantian 

mandi. Tim bagian teks MC memprint teks di pagi hari sambil 

menunggu persiapan anggota kelompok kami yang lain. Untuk bagian 

konsumsi, menunggu snackbox karena snackbox dipesankan oleh 

fakultas. Tim humas mengambil kunci kantor sekretaris desa untuk 

mengambil projektor. Seminar ada dua materi yaitu yang pertama 

disampaikan oleh Bapak Rohmat Sarman S.E., M.Si dengan materi 

perencanaan dan pengembangan desa wisata dan yang kedua 
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disampaikan oleh Muhammad Faiz Duroyni dengan materi potensi desa 

wisata talagasari. Pemberian placard dari Universitas kepada Desa 

Talagasari dan foto bersama para undangan. 

Permasalahannya : Sebenarnya acara seminar ini direncanakan untuk 

diadakan pada tanggal 25 Agustus 2019, tetapi dari rapat dengan 

Karang Taruna Mandalawangi acara puncak Hari Kemerdekaan desa 

Talagasari diadakan pada tanggal 26 Agustus 2019 dikarenakan tidak 

adanya panggung. Dan, diacara puncak tersebut akan dilakukan juga 

acara perpisahan mahasiswa KKM dengan desa dan masyarakat desa. 

Dengan rencana tersbut masyarakat pun pasti sibuk untuk 

mempersiapkan acara puncak di tanggal 26 Agustus 2019, apalagi 

masih adanya lomba hari kemerdekaan yang masih belum usai dan 

masih akan dilaksanakan. 

Solusi : Acara Seminar dimundurkan ke tanggal 26 Agustus 2019, 

dengan alasan  

15.  Acara Puncak Hari Kemerdekaan dan perpisahan dengan Desa 

Pada Tanggal 26 Agustus 2019, kelompok kami dipecah dijadikan 

beberapa kelompok. Euis dan Xzena dijadikan tim untuk make up bagi 

anak-anak tampil. Sementara beberapa kelompok yang lain 

bertanggung jawab anak-anak yang akan tampil tetapi pada intinya 

saling membantu panitia walaupun tidak sesuai pekerjaan. Kelompok 

kami menampilkan paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya 

dan penampilaan tambahan accoustic yang dibawakan oleh Widhie, 

Tahta, dan Quraish. 
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16. Penutupan KKM FEB UNPAS 2019 

Tanggal 27 Agustus 2019 semua mahasiswa dikumpulkan kembali di 

Rancasalak untuk acara penutupan dan pembubaran KKM FEB 

UNPAS 2019. Acara dibuka dengan sambutan oleh Dekan FEB Unpas, 

Kepala Kecamatan Kadungora dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya dan Karatagan Pasundan bersama. Setelah itu Dekan FEB 

UNPAS memberikan cinderamata berupa jam dinding kepada camat 

dan para kepala desa. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemberian 

hadiah kepada kelompok tereksis dan terkompak. Kelompok tereksis 

diraih oleh kelompok 6 Desa Talagasari dan kelompok terkompak oleh 

Kelompok 9 Desa Mandalawangi. Dilanjutkan dengan acara hiburan 

yaitu penampilan wayang golek yang didalangi oleh salah satu 

mahasiswa FEB UNPAS. Menurut kami, kelompok kami mendapatkan 

kelompok tereksis karena setiap kegiatan bagian dari tim publikasi dan 

dokumentasi mengunggahnya ke instagram kelompok KKM kami. 

Lalu, dari video yang diunggah ke dalam instagram lebih bagus dari 

kelompok lainnya karena editannya yang bagus.  
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

 Dari semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 6 dalam melaksanakan 

Kuliah Kerja Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan 

Bandung. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator atau mediator dalam program 

yang telah direncanakan dapat terlaksana, meskipun terdapat beberapa kendala, 

seluruh keberhasilan tentu tidak luput dari partisipasi serta peran aktif mahasiswa 

kepada masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. 

Adapun simpulan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Kesulitan-kesulitan dan hambatan yang dihadapi kelompok kami di Desa 

Talagasari adalah: 

 Terjadinya miscomunication pada saat akan membuat seminar  

 Masih kurangnya kordinasi antar warga dan pihak lain yang 

bersangkutan. 

 MOU (persetujuan) antar pihak terkait dengan Pihak Sanggar Seni & 

Silat Gajah Putih, warga dan pemerintah setempat yang belum 

terlaksana. 

 Koordinator desa wisata seperti POKDARWIS yang belum 

terealisasikan. 

 Faktor yang menjadi penghambat pada  stakeholder  di Desa 

Talagasari yaitu kurangnya SDM atas koordinasi informasi yang 

berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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tentang wisata. Efek dari kurangnya hal tersebut adalah tidak 

mampunyai inovasi serta pemasaran yang terkoordinasi  sebagai hasil 

dari Produk Wisata yang di hasilkan Desa Talagasari. Hal itu, tidak 

lain dikarenakan belum terbentuknya koordinator desawisata 

(POKDARWIS).  

2. Cara efektif dalam memaksimalkan pemberdayaan masyarakat oleh para 

Stakeholder di Desa Talagasari yaitu harus mampu mengembangkan 

kemitraan serta pengaplikasian POKDARWIS. Mengingat peran penting 

koordinasi para stakeholder dengan masyarakat agar tercapainya Desa 

Wisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

POKDARWIS (kelompok sadar wisata). 

 

2.2 Saran 

Setelah terlaksananya Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Desa Talagasari 

Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, maka diharapkan seluruh program-

program kerja yang telah dijalankan dapat terealisasikan  oleh  seluruh 

stakeholder dan masyarakat setempat. Sehingga program-program kerja yang 

telah terlaksana  ini tidak berhenti pada saat program  Kuliah Kerja Mahasiswa 

selesai, agar kelak desa ini  menjadi desa yang sejahtera dan maju dalam segala 

bidang. Adapun beberapa solusi yang dijadikan saran untuk kedepannya, sebagai 

berikut. 

1. Permasalahan yang terjadi dalam selama KKM tolong jadikan ini sebuah 

pembelajaran. Sebelum kelompok KKM selanjutnya melakukan survey 

harus mempunyai rencana yang matang dan membuat hubungan baik 
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kepada semua pihak. Bila kelompok KKM membuat seminar pembukaan 

tentukan tanggal dan konfirmasi dengan pihak desa. Jangan lupa membuat 

surat undangan dan pemberitahuan dengan resmi untuk acara-acara yang 

kelompok KKM ingin laksanakan. Pastikan kelompok KKM membuat file 

surat dan meminta revisi terhadap sekretaris desa yang berada disana. 

Sebelum melakukan survey kelompok KKM harus memberitahu Kepala 

Desa dan meminta nomor yang kelompok KKM perlukan. Agar semua 

yang kelompok KKM rencanakan sesuai dengan harapan desa dan 

kelompok KKM.  

2. Solusi yang tepat, dalam meminimalisir kesulitan dan faktor penghambat 

dalam pemberdayaan masyarakat oleh para Stakeholder (pengusaha, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, budayawan) Desa Wisata yaitu, dengan 

membangun suatu Lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam 

mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan 

perkembangan kemitraan, yang saling membantu antar stakeholder agar 

terhindar dari terjadinya monopoli dalam berwirausaha. Serta 

meningkatkan pelatihan bagi para pelaku yang memiliki kepentingan 

dalam terlaksananya Desa Wisata baik dalam manajemen, administrasi, 

pengetahuan dan pengaplikasiannya. Oleh karena itu, melihat proses 

pelaksanaan program kerja yang berjalan dengan cukup lancar, meskipun 

ada beberapa hambatan didalamnya. Namun, secara garis besar program 

tersebut bisa dikatakan belum maksimal  terealisasikannya, Karena 

permasalahan dari pemerintah setempat yang masih belum mendapat izin 

atas pembentukan POKDARWIS. Akan tetapi, antusiasme dari 
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Mahasiswa, Pemerintah Desa, Stakeholder dan Para Warga Desa 

Talagasari sangat mendukung berjalannya program Desa Wisata. 
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