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SSTTUUDDII  IIDDEENNTTIIFFIIKKAASSII,,  PPOOTTEENNSSII  DDAANN  MMAASSAALLAAHH  DDII  WWIILLAAYYAAHH  BBIINNAAAANN  UUPPII    

KKAABBUUPPAATTEENN  BBAANNDDUUNNGG  
  

OOlleehh::  OOnnoo  WWiihhaarrnnaa    

 

ABSTRACT 

The Study of Identification, potential and Problem at UPI Target Region Area Bandung. 

Indonesia University of Education carries the vision as pioneer and leading, that vision shows 

high determination from all civitas academica to bring UPI into a respected and authoritative 

education institution for education personnel located in Bandung is willing to carry out its role 

to conduct a Tridharma Perguruan Tinggi nationally and internationally. In Bandung city, 

specifically, UPI intends to cooperate with second level of local government in West Java to 

create an UPI target region as its implementation in community service field and research 

implementation. To implement the program, UPI conducted an activity in form o f a meeting 

with the regent leader with its SKPD and following up by a discussion with bapeda and local 

government personnel involved. The result of the discussion would be considered to 

determine an area that would be a target region in the shape of Social Education Laboratory 

during certain time so it was expected that in every second level of the local government exist 

a target region in the society. Started with a research activity entitled The study of 

identification, potentials and problems at UPI target region Bandung district. Field study was 

carried out in the beginning of the research in form of an interview with Bapeda, second, 

permission from the head of national unity, politic, and community protection. Then, 

discussion activity with Cicalengka local leader at Bandung. From the activity it was obtained 

1) demographic and sociological potentials mapping and its problems in Bandung district ; 2) 

human development index mapping at Bandung district; 3) location mapping to be the target 

region at Bandung district. Based on the identification, it was obtained an area as UPI target 

area location at Cicalengka chosen was Nagrog village. The reasors  were: 1) IPM at average 

category (72,08); 2) Reference from Bapeda Kabupaten Bandung by concerning the existence 

of that village as a Provincial Program; 3) It has 12 villages; 4) Local leader of Cicalengka 

agreed whit this program; 5) It was only 42 km from the city center. The program that was 

already dealt at the workshop attended by personnel from UPI and Bandung district involved, 

was a deal the program to be done together to conduct an activity at the UPI  target region in 

Cicalengka Bandung district and Nagrog village as the target. This UPI program in 2010 had 

been done an activity in target region that was KKN carried out by the students for 40 days 

and community service done by lecturers for two activities headed for women in the village 

that concerned various aspects of family welfare (PKK) at Nagrog village 
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PENDAHULUAN 

Universitas Pendidikan Indonesia mengusung visi pelopor dan unggul (A leading and 

Outstanding University), visi tersebut mengisaratkan tekat kuat dari seluruh sivitas akademika 

untuk menjadikan UPI sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang terpandang dan 

berwibawa, baik pada tataran nasional maupun internasional.  

Penomena yang terjadi sekarang bahwa Perguruan Tingi merupakan dunia asing dan 

eksklusif bagi masyarakat kita. Semakin hari semakin jauh dengan realitas kehidupan 

masyarakat. Perguruan Tinggi seolah-olah kumpulan tempat orang-orang pintar berteori 
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dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka (insan PT) senantiasa terjebak oleh wacana konseptual 

semu. Karena kegiatan mereka kerap berawal dari wacana ke wacana, dari buku ke buku, dari 

seminar ke seminar. Namun kurang responsif terhadap realitas kehidupan masyarakat yang 

sebetulnya sangat membutuhkan uluran tangan-tangan intelek untuk bangkit dari 

keterpurukan. Semakin hari semakin tebal dinding pemisah antara dunia perguruan tinggi 

dengan kehidupan nyata di masyarakat. 

Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPI sebagai salahsatu lembaga 

yang menjadi ujung tombak, telah merintis terwujudnya desa binaan sebagai titik awal 

perubahan, merupakan program yang strategis baik bagi universitas (UPI) maupun dalam 

konteks pembangunan nasional.  

Salah satu variabel yang cukup signifikan kontribusinya terhadap peningkatan IPM, 

adalah komponen pendidikan. 

Banyak hasil-hasil riset UPI baik berupa model pembelajaran, metode, produk 

IPTEKS tepat guna bertumpuk digudang dan nyaris tidak diberdayakan. Salah satu 

penyebabnya adalah belum tersedianya wadah untuk implementasi, desiminasi berupa 

laboratorium yang lokasinya berada di masyarakat pengguna jasa. Selain itu berbagai program 

kerjasama yang telah dilakukan oleh para pimpinan universitas (UPI) untuk menuju sinergitas 

antar stakeholders terutama dibidang pendidikan, belum terimplementasikan secara nyata 

karena terkendala oleh format kerja serta instrument sebagai pedoman pelaksanaan. Salah satu 

rintisan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh LPPM UPI adalah pembentukan 

Laboratorium Sosial dan Pendidikan (Labsosdik) pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat 

diantaranya Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang dan Kota Bandung, dengan harapan UPI 

dapat melakukan kerjasama khususnya dengan masyarakat sebagai wilayah binaan yang fokus 

dalam mengimplementasikan program IPTEKS hasil riset dan Abmas dalam konteks IPM. 

Bila hal tersebut dapat terlaksana maka diharapkan adanya penerapan secara melembaga, 

ilmiah dan kolaboratif.  

Jenis kegiatan berkaitan dengan: Pengembangan model bahan ajar, MBS, rekayasa 

sosial dan penerapan haki yang sesuai dengan sumberdaya dan potensi daerah melalui 

pelayanan dan pendidikan, bimbingan, penyuluhan, pendampingan, dsb. 

 Dengan demikian  tujuan dengan adanya pembentukan Labsosdik LPPM UPI adalah 

memberikan pencerahan, pencerdasan, pemberdayaan, dan pemanfaatan KPD masyarakat 

melalui pelayanan jasa pendidikan, pelatihan, pendampingan, pembinaan, percontohan dalam 

berbagai bidang pembangunan masyarakat. Di sisi lain perintisan pembentukan Labsosdik 

merupakan bahan kajian yang perlu dilakukan dan ditelusuri secara seksama pada kabupaten 

dan kota, khususnya masyarakat yang menjadi binaan dalam suatu wilayah tertentu. 

Berdasarkan ungkapan tersebut maka penelitian ini diarahkan pada Studi tentang Demografis 

dan Sosiografis di Wilayah Binaan UPI. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

       Indek Pengembangan Manusia (Human Devolepment Indeks) adalah angka satuan 

yang dikembangkan berfdasarkan dimensi : panjang usia (longevity), 

Pengetahuan (knowledge), dan standar hidup (standar of living) yang dimaknai dalam 

bahasa Indonesi sebagai daya beli. HDI berkorelasi dengan berbagai masalah yang dihadapi 

dunia pendidikan dalam kerangka meningkatkan daya saing masyarakat untuk mencapai taraf 

hidupyang lebih baik. Perolehan pengetahuan dari proses pendidikan akan berpengaruh positif 

terhadap kemampuan dalam bekerja, meningkatkan pertisipasi dalam kehidupan bernegara 

serta pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungannya (UNESCO, UNDP,1976). 

Indikator pemahaman terhadap lingkungan alam, adalah memiliki kecerdasan bersosial. 

Kecerdasan inilah yang sangat kurang mendapat perhatian dalam proses pendidikan kita. 

Padahal aspek ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang nyaris kehilangan jati 

diri sebagai masyarakat yang santun. Unsur-unsur kecerdasan sosial diorganisir kedalam dua 

katagori besar: kesadaran sosial, apa yang kita rasakan tentang orang lain- dan fasilitas sosial, 

apa yang kemudian kita lakukan dengan kesadaran itu ( Goleman,1996:136). 

Program Labsosdik merupakan program kerjasama Universitas dengan masyarakat 

langsung bersama-sama Pemerintah Daerah. Melalui kerjasama inilah diharapkan semua 

program kerja mencapai tujuan yang diharapkan. Disamping bersinergi dalam melakukan 

berbagai program kegiatan, kerjasama merupakan ciri khas makhluk manusia. Panksep (1998) 

mengungkapkan ”kecenderungan untuk berkelompok, menjalin hubungan, hidup ber-

dampingan, dan bekerja sama merupakan karakteristik penting manusia dan juga mamalia 

lain” (Given,2077:131). Akibatnya, sekalipun kita sangat menghargai kemandirian, saling 

bergantung merupakan ciri alamiah manusia. Realitas pendidikan masyarakat Indonesia yang 

penuh kendala ini akan bisa diatasi dengan cara duduk bersama, berpikir bersama, dan 

merencanakan program bersama untuk kemajuan bersama. 

Universitas tidak lagi menjadi dunia asing bagi masyarakatnya, melainkan mitra 

kerjasama. Oleh karena itu universitas harus segera mungkin mengambil peran nyata di 

tengah-tengah masyarakat agar masyarakat tahu dan pahan akan peran universitas. Kerjasama 

Perguruan Tinggi (PT) dengan masyarakat melalui Pemerintah Daerah adalah salah satu 

strategi mengurangi kesenjangan antara penguasaan teoritis dengan pemahaman praktis pada 

realitas masyarakat. Kerjasama adalah kata kunci antara PT dengan masyarakat pengguna 

jasa. Kerjasama kooperatif artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling 

membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Watchword of Amerikan 

Revolution dalam Johnson & Johnson (1994) mengemukan istilah “Together we stand, 

divided we fall” atau “bersama kita bisa , berpisah kita jatuh” 
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METODOLOGI PENELITIAN  

Pendekatan Progam di Wilayah Binaan Labsosdik LPPM UPI Bandung adalah: (a) 

Pendekatan persuasif: membangkitkan kesadaran masyarakat untuk membangun; (b) 

Pendekatan empirik normatif: empirik, rasional sesuai dengan norma-norma  yang berlaku; 

(c) Pendekatan andragogi: terjadi proses pembelajaran pada pimpinan formal, tokoh 

masyarakat di lingkungan wilayah binaan; dan (d) Kelembagaan: keterkaitan, kesepadanan 

dinas, instansi Pemda, swasta dan organisasi sosial dalam mempercepat proses pembelajaran. 

Mekanisme Kerja Terpadu 
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PEMBAHASAN 

A. Peta Potensi Demografis dan Sosiologis Kabupaten Bandung 

1. Demografis 

        Dilihat dari letak geografisnya Kabupaten Bandung terletak pada 107° 22´ - 108° 50´ 

Bujur Timur dan 6º 41´ - 7º 19´ Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan tofografinya 

sebagian besar wilayah merupakan pegunungan atau daerah perbukitan dengan ketinggian 

diatas permukaan laut bervariasi dari 500 m sampai 1.800 m. Beberapa desa terletak di tepian 

hutan, tetapi sebagian besar berada di luar kawasan hutan. Kabupaten Bandung juga dialiri 

oleh Sungai Citarum, keberadaan sungai ini menguntungkan dari sektor pertanian, industri 

dan sebagian air baku, namun bila curah hujan cukup tinggi di daerah-daerah tertentu akan 

terjadi genangan air (banjir). 

          Dilihat dari kondisi iklimnya Kabupaten Bandung yang berada di dataran tinggi atau 

pegunungan membuat suhu udara cukup sejuk, yaitu berkisar antara 12º - 24ºCelsius. Luas 

wilayah Kabupaten Bandung tercatat seluas 1.762,39 Km atau 176.238,67 Ha. 

          Pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki 31 kecamatan terdiri dari 267 desa dan 9 

kelurahan. Adapun batas wilayah Kabupaten Bandung sebagai berikut: Sebelah Utara 

berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kota Bandung, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupatren Cianjur dan Garut, sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Bandung Barat, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Sumedang dan Garut. 

       Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bandung pada akhir tahun 2007 

tercatat sebanyak 2.902.129 jiwa, sedangkan pada akhir tahun 2008 berubah menjadi 

2.921.696 jiwa, terdiri dari 1.470.402 jiwa penduududk laki-laki dan 1.451.294 jiwa 

penduduk perempuan. Keadaan ini menunjukan adanya kenaikan sebesar 19.567 jiwa, dengan 

demikian laju pertumbuhan penduduk tahun 2008 sebesar 0.03%.  
 

2. Sosiologis. 

2.1. Pendidikan 

        Salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia adalah kemajuan pendidikan. 

Di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 jumlah sekolah Dasar, SMP dan SMA masing-

masing tercatat sebanyak 1.542, 376 dan 188 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 

32.039 orang yang terdiri dari 22.269 atau 69,51% mengajar di institusi pendidikan dasar 

sedangkan sisanya sebanyak 40,49% mengajar di sekolah lanjutan (SLTA dan SMK). 

        Selain pendidikan formal di Kabupaten Bandung terdapat pula lembaga pendidikan 

Islam dan lembaga pendidikan ketrampilan. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 262 pondok 

pesantren dan 832 madrasah diniyah, sedangkan lembaga ketrampilan 367 unit. 

2.2. Kesehatan dan Keluarga Berencana 
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       Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pondasi dasarnya adalah fasilitas kesehatan yang murah, 

representatif serta mudah di akses diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk hidup 

sehat. Jumlah tenaga kesehatan/paramedik yang bertugas di Kabupaten Bandung pada tahun 

2008 tercatat sebanyak 2.592 orang. Banyaknya dokter yang melayani masyarakat adalah 366 

dokter. Angka ini jauh dari angka ideal, di tahun 2008 tercatat proporsi dokter terhadap 

penduduk menunjukkan angka, 1 dokter per 7.983 penduduk, sedang proporsi bidang 

terhadap pasangan usia subur menunjukkan 1 bidang per 1.335 pasangan usia subur. 

         Pada tahun 2008 jumlah wanita usia subur dan pasangan usia subur masing-masing 

tercatat sebanyak 735.080 orang dan 570.046 pasangan, sedangkan jumlah aseptor KB pada 

tahun 2008 tercatat sebanyak 436.307 aseptor dari 364.400 pasangan usia subur atau sebesar 

58,36%. 

2.3. Agama 

       Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten dengan mayoritas penduduknya 

memeluk Agama Islam. Pada tahun 2008 penduduk yang beragama Islam tercatat sebanyak 

2.836.165 jiwa, sedangkan sisanya tersebar pada empat agama lain seperti Protestan tercatat 

sebesar 48.875 jiwa, Hindu tercatat 5.777 jiwa dan Budha tercatat 4.352 jiwa. Jumlah tempat 

peribadatan umat Islam tercatat sebanyak 4.866 Masjid, 7.234 Langgar dan Mushola. Tempat 

peribadatan lainnya tercatat sebanyak 2 Gereja Kristen Protestan, 10 Gereja Katolik, 1 Pura 

dan 1 Vihara. 
 

B. Peta IPM  di Kabupaten Bandung 

        Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang dapat 

digunakan untuk melihat upaya dan kenerja program pembangunan secara menyeluruh. IPM 

juga akan memperlihatkan gambaran kualitas hidup suatu wilayah yang meliputi tiga aspek 

yaitu : harapan hidup (kesehatan), intelektual (pendidikan), dan standar hidup layak (daya 

beli). Kinerja pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bandung tergambarkan 

dalam perhitungan sebagai berikut. 

        Angka IPM Kabupaten Bandung Tahun 2009 sebesar 73,39, dibanding dengan 

Kabupaten dan Kota sekitarnya masih tertinggal, sedangkan kondisi komponen IPM per 

Kecamatan  (ada 31 kecamatan) tergambar sebagai berikut : Kecamatan yang memperoleh 

IPM tertinggi yaitu Kecamatan Cileunyi sebesar 75,61 disusul Kecamatan Margahayu sebesar 

75,20, sedangkan urutan IPM terendah ditempati Kecamatan Kertasari sebesar 67,70 dan 

diatasnya Kecamatan Cikancung sebesar 69,25 
 

1. Pendidikan  

        Secara umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung relatif terus membaik. 

Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase penduduk yang melek huruf 
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dan rata-rata lama sekolah. Menurut data Suseda 2009, prosentase penduduk dewasa (usia 15 

tahun keatas) yang melek huruf di Kabupaten Bandung mencapai 98,23 persen pada tahun 

2004, meningkat menjadi 98,65 persen di tahun 2005, pada tahun 2006 meningkat menjadi 

98,70, dan pada tahun 2007 sebesar 98,71 persen, tahun 2008 sebesar 98,84 persen dan pada 

tahun 2009 mencapai 98,87 persen. 
 

2. Kesehatan 

       Indikator yang digunakan untuk kesehatan masyarakat dilihat dari Angka Harapan 

Hidup (AHH)  dan Angka Kematian Bayi (AKB). Sebagai gambaran kesehatan masyarakat di 

Kabupaten  Bandung dapat diperoleh dari data IPM Kabupaten Bandung Tahun 2009 periode 

tahun 2003-2009 sebagai berikut : AHH tahun selalu meningkat dari 65,40 tahun pada tahun 

2003, menjadi 68,94 pada tahun 2009. Seiring teori yang ada, angka harapan hidup 

berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi dibawah 1 tahun, 

kematian anak dibawah lima tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan 

menyebabkan makin rendahnya angka kematian, dan berakibat kepada meningkatnya harapan 

untuk hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2003 adalah 48 bayi per 

1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2009 angka kematian bayi sudah berhasil ditekan hingga 

mencapai 36 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Artinya sepanjang rentang waktu enam tahun 

angka kematian bayi mengalami penurunan yang sangat signifikan sebagai dampak pelaksaan 

pembangunan di segala bidang, termasuk di dalamnya intervensi program kesehatan yang 

dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. 
 

3. Daya Beli 

         Peningkatan pencapaian angka IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2009 sangat 

ditunjang oleh kontribusi dari komponen  indeks kemampuan daya beli penduduk. Meskipun 

pencapaiannya tidak sebesar tahun 2007, namun pertumbuhan daya beli ini mampu 

mendongkrak pertumbuhan IPM secara keseluruhan. 

         Pasca adanya kenaikan BBM pada tahun 2008 tampaknya cukup menghambat 

peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung. Peningkatan kemampuan daya beli 

masyarakat Kabupaten Bandung pada tahun 2009 juga masih terhambat oleh kelesuan di 

berbagai sektor usaha sebagai dampak dari krisis global yang tejadi. 
 

4. Pencapaian Angka IPM Kecamatan. 

       Seiring dengan program pembangunan yang digulirkan diseluruh wilayah Kabupaten 

Bandung, maka sepanjang periode 2004-2009 telah terjadi peningkatan IPM dengan capaian 

yang variatif antar kecamatan. Capaian pertumbuhan pembangunan manusia menurut 

kecamatan sangat dipengaruhi oleh potensi dan permasalahan lokal kecamatan. 

        Pada tahun 2009, dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, tujuh kecamatan memiliki 

angka IPM diatas angka IPM Kabupaten Bandung dan 24 kecamatan lainnya berada di bawah 
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angka Kabupaten. Kecamatan yang posisi IPM-nya berada diatas angka Kabupaten Bandung 

dikarekan sangat dipahami karena wilayah tersebut mempunyai infrastruktur kesehatan, 

pendidikan, dan perekonomian yang memamdai. Disamping itu, sebagian daerah urban, 

tingkat pendidikan masyarakatnya relative lebih baik dibanding dengan kecamatn lainnya, 

sehingga tingkat kesadaran akan budaya hidup sehat dan kemampuan untuk memperoleh 

pekerjaan yang memadai lebih baik. 

        Sedangkan yang 24 kecamatan  angka pencapaian IPM-nya masih dibawah rata-rata 

Kabupaten Bandung. Kondisi ini hendaknya memberikan informasi kepada pemegang 

kebijakan untuk melakukan langkah akselerasi agar ketimpangan yang terjadi antar 

kecamatan tidak terlalu besar. 
 

C. Peta Lokasi Labsosdik di Kabupaten Bandung 

3.1. Kecamatan Cicalengka 

        Dari hasil identifikasi, potensi dan masalah yang dijadikan wilayah binaan UPI yaitu 

Kecamatan Cicalengka dan Desa Nagrog sebagai percontohan, hal ini didasarkan pada 

pertimbangan: 1)Arahan Bapeda Kabupaten Bandung, bahwa Desa Nagrog termasuk desa 

Peradaban yang dibina oleh Pemritah Propinsi Jawa Barat; 2)  IPM Kecmatan Cicalengka 

katagori sedang (72,08); 3)Memiliki 12 desa Binaan; 4) Camat menyetujui untuk dijadikan 

wilayah Binaan UPI; 5) Jarak ke Ibu kota 42 km, pembinaan kurang baik dan 6) Kesepakatan 

hasil lokakarya antara UPI dengan Pemda Bandung 

1. Potensi / Gambaran Umum: 

       Gambaran umum dan potensi daerah Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 

seperti berikut dibawah ini:       

a. Berada disebelah Timur Ibukota Kabupaten dengan jarak 42 Km; 

b. Terletak pada ketinggian 700 M di atas permukaan laut beriklim tropis dengan suhu 

udara sekitar 18º - 24º Celsius; 

c. Luas wilayah 4.540,708 M² atau sekitar 4.540,71 Ha, terdiri dari tanah kering/darat: 

2.187,89 Ha, Tanah Sawah: 1.068,15 Ha dan sungai, kolam, jalan dan lain lain sekitar: 

40,65 Ha; 

d. Luas tanah untuk perkebunan sekitar: 37,36 %, lahan pesawahan: 24,19 % dari 

keseluruhan; 

e. Roda Pemerintahan terdiri dari 12 Desa, 45 Dusun, 150 RW dan 527 RT; 

f. Jumlah penduduk : 86.537 Jiwa terdiri dari: 23.128 KK, kepadatan penduduk: 1.894 

Jiwa/Km dengan laju pertumbuhan penduduk: 0,3 %; 

Berikut data lengkap Kecamatan Cicalengka mengenai Desa, Jarak ke Ibukota 

Kecamatan, Jumlah penduduk, Mata Pencaharian dan nama Kepala Desa: 
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Tabel 1. Data Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 

No Nama Desa 
Jrk.Keca 

Matan 

Jumlah Penduduk 
Mata 

Pencaharian 

Nama  

Kades 
Laki-

laki 

Perem-

puan 
Jumlah 

1 Nagrog 3 km 4919 4961 9880 Tani, 

Buruh 

Kartiwa 

2 Narawita 4 km 2647 2567 5214 Tani, 

Ternak 

Wawan 

3 Margaasih 3 km 3871 3949 7820 Tani, 

Buruh 

Eman K 

4 Cicalengka 

Wetan 

0,6 km 6798 6998 13796 Dagang, 

Buruh 

Nanan K 

5 Cilkuya 1,5 km 4701 4831 9532 Tani,. 

Dagang 

Yaya S 

6 Waluya 2  km 5243 5169 10412 Tani, 

Ternak 

Cecep S 

7 Panenjoan 2 km 4469 5486 9955 Tani,Swasta H.Deden 

8 Tenjolaya 0,5 km 4685 5124 9809 Tani, 

Buruh 

Lili S 

9 Cicalengka 

Kulon 

0,5 km 3649 3421 7070 Tani, Buruh Usep 

10 Babakan 

Peuteuy 

2 km 3990 3982 7972 Tani, Buruh Abdul R 

11 Dampit 10 km 2555 2516 5071 Tani, Buruh Iwan S 

12 Tanjungwa 

Ngi 

17 km 2797 2778 5575 Tani, Buruh Lili S 

Jumlah   50.324 51.728 102.106  

(Sumber : Data Kecamatan Cicalengka Bandung) 

 3.2. Desa Nagrog Binaan UPI 

       Desa Nagrog yang terletak dikawasan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 

merupakan salah satu desa yang termasuk program Bantun Pemerintah Propinsi Jawa Barat 

yaitu Desa Peradaban yang diberi bantun dana oleh Propinsi sebesar 1 Milyar. 

        Untuk profil desa digunakan data tahun 2009 untuk memberikan gambaran umum 

mengenai Desa Nagrog sebagai berikut: 

1. Potensi Umum dan Sumber Daya Alam  

1.1. Batas Wilayah: 

 * Sebelah Utara    :  Desa Babakan Peuteuy * Sebelah Timur   : DesaCitaman 

 * Sebelah Selatan    :  Desa Narawita               * Sebelah Barat   : Desa Margaasih 

1.2.Luas Wilayah: 

      Ditinjau dari suber daya alamnya, sebagaian Desa Nagrog dikelilingi oleh pesawahan 

dengan luas 125 Ha dan perkebunan seluas 25 Ha, sehingga desa ini memilki SDA yang 

sangat tinggi di bidang pertanian, karananya pencaharian penduduk umumnya buruh tani 

dan luas wilayah desa Nagrog adalah 147 Ha. 

1.3.Jumlah Penduduk: 

- Laki-laki                 :  4.985 orang       - Jumlah seluruh  :  9.989 orang 
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- Perempuan              : 5.004  orang        - Jumlah Kepala Keluarga :  2.748 KK 

1.4. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT): 

       - Jumlah RW  = 18 RW  dan  Jumlah RT  =  61 RT 
 

2. Visi dan Misi Desa Nagrog 

         Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki dengan 

memperhatikan aspirasi dan dinanika yang berkembang maka diperoleh kesepakatan 

bersama, bahwa: 

2.1.Visi: 

     “Terwujudnya Masyarakat Desa Nagrog yang Repeh Rapih Kerta Raharja, melalui 

Pembangunan Partisipatif untuk Peningkatan Kesejahtraan Masyarakat yang didukung oleh 

Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa dengan Pemerintahan yang Amanah” 

2.2.Misi: 

     Untuk mewujudkan Visi diatas, dirumuskan misi sebagai berikut: (1) Memantapkan 

Kesolehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa; (2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia; (3) Meningkatkan Kesejahtraan Sosial Ekonomi Masyarakat; (4) Meningkatkan 

Kinerja Pembangunan Desa memalui Peningkatan SDM Aparatur dan Lembaga yang ada di 

Desa; (5) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; (6) Meningkatkan 

Pembangunan Sarana Infrastruktur Desa, sarana Sanitasi Kesehatan Masyarakat dan Sarana 

Olahraga Desa; (7)  Memelihara tabilitas Kehidupan Masyarakat yang aman, tertib, tentram 

dan dinamis; dan (8) Menggali dan menumbuhkembangkan Budaya Sunda; 
 

D. Pelaksanaan Program di Wilayah Binaan UPI 

       Pada pelaksanan program kegiatan yang telah dibuat kesepakatan bersama antara 

LPPM UPI dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui kegiatan 

lokakarya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2010 dihadiri oleh Aparat Pemda yang 

terkait, termasuk Camat Cicalengka. Diperoleh kesepakan bersama, bahwa program yang 

didasarai keadaan potensi daerah, masalah dan program pemerintah yang menjadi wilayah 

binaan UPI di dalam pelaksanaan nya selalu berkoordinasi baik pendanaan, maupun SDM 

bekerjasama untuk jangka waktu lima tahun kedepan. 

        Pada Tahun Anggaran 2010  UPI melaksanakan program di Kabupaten Bandung 

berupa: 

1. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ( KKN) mahasiswa  program S1dengan Program KKN 

tematik, terdiri dari : 1) KKN Posdaya; 2) KKN Pengurangan Resiko Bencana (PRB); 3) 

KKN PAUD dan KKN MBS,t3ersebar di 12 Kecamatan dengan 111 Desa dan jumlah 

mahasiswa 1110 orang serta dosen pembimbing 30 orang. Pelaksanaan kegiatan KKN 

Tematik dari tanggal 21 Juli sampai dengan 30 agustus 2010.  
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2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa : Pertama Ketrampilan Membatik bagi 

Ibu-ibu rumah tangga di Desa Nagrog da Kedua : Ketrampilan Pemamfaatan Limah 

Perca bagi Ibu-ibu di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Sesuai dengan peran UPI ingin melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di 

Bidang Pengabdian Masyarakat dan hasil penelitian ada wadahnya berupa Laboratorium 

Sosial Pendidikan ( Labsosdik) sebagai Binaan UPI di Wilayah Kabupaten Bandung. 

2. Kabupaten Bandung letak demografis dan sosiologisnya sangat strategis karena berada di 

tataran Bandung Raya sehingga mudah dijangkau dalam pelaksaanaan Tridharma 

Perguruan Tingi (UPI). 

3. Untuk membentuk suatu wilayah Labsosdik yang merupakaan binaan UPI dipilih 

Kecamatan Cicalengka dengan Desa Binaannya Desa Nagrog, dengan alasan : 1)Arahan 

Bapeda Kabupaten Bandung; 2)IPM berada pada katagori sedang ( 72,08); 3)Memilik 12 

Desa; 4) Camat Ciacalengka sangat menyetujui dijadikan binaan dan 5) Letak ke Ibukota 

Kabupaten  dengan jarak 42 km ( kurang dalam kegiatan pembinaan dari Pemda). 

4. Progran yang didasarkan pada identifikasi potensi, masalah dan kebutuhan di wilayah 

yang dijadikan binaan UPI disusun bersama antara Program UPI dengan Program 

Pemerintah Daerah akan lebih sinergi baik dari segi Pendanaanya maupun segi Sumber 

Daya Manusianya. Hal yang sudah dilaksanakan UPI tahun 2010 berupa kegiatan KKN 

Tematik dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Ibu-ibu Rumah Tangga (PKK). 
 

Saran 

       Berdasarkan hasil kesimpulan  di sarankan dalam bentuk sumbangsih pemikiran bagi 

UPI antara lain : 

1. Untuk membangun meningkatkan tarap hidup masyarakat binaan agar segala bentuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di daerah yang dijadikan wilayah 

binaan UPI. 

2. Hasil penelitian yang diperoleh dapat diimplementasikan di daerah binaan UPI, baik 

berupa penelitian pendidikan, penelitian tepat guna maupun penelitian sosial yang 

relevan dengan kondisi masyarakat atau lembaga yang terkait dalam pengembangannya. 

3. Bagi pelaksanan program UPI pada tahun angaran kedepan supaya dilakukan koordinasi 

untuk pelaksnaan di lapangan, baik dengan LPPM maupun Pemda setempat karena sudah 

mejalin kerjasama yang sinergi pada kedua pihak 
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