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ABSTRAK 
 

Tujuan kegiatan ini adalah mengembangkan program Green-Posdaya untuk meningkatkan kualitas 
pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Program 
ini dilaksanakan di lima desa dalam wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang mensinergikan 
antara program Kuliah Kerja Profesi (KKP) mahasiswa IPB dengan program kemitraan melalui kegiatan CSR 
PT. Holcim indonesia, Tbk. Pada tahun pertama telah terealisasi beberapa capaian kegiatan yang sifatnya 
masih rintisan dan pendampingan awal, yaitu pengembangan Green-Posdaya, peningkatan pengelolaan PAUD, 
dan penguatan lembaga keuangan mikro. Diharapkan pada kegiatan periode berikutnya, secara bertahap dapat 
dicapai kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera pada masyarakat setempat. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this activity is to develop a Green-Posdaya programe to improve the quality of community 
empowerment, especially in the fields of economics, education, health, and the environment. The program is 
implemented in five villages in the District Klapanunggal, Bogor Regency, whose synergy between professional 
course work (KKP) IPB student partnership programe through CSR activities of PT. Holcim indonesia, Tbk. In 
the first year has been realized several achievements that are still pioneering activities and mentoring 
beginning, namely the development of Green-Posdaya, improved management of early childhood education, 
and strengthening microfinance institutions. It is expected that the activities of the next period, gradually 
achieved healthier living conditions and welfare of local communities. 
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PENDAHULUAN 
 

Pada saat ini negara kita masih menghadapi 
berbagai permasalahan pembangunan, antara 
lain berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, 
dan budaya masyarakat yang masih diliputi 
beragam kesulitan dan keterbatasan. Oleh 
karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan 
program pemberdayaan masyarakat. Pember-
dayaan masyarakat bertujuan untuk meningkat-
kan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. 
Program pemberdayaan masyarakat merupakan 
sebuah program utama yang perlu dilakukan 
oleh seluruh wilayah tanah air terutama pada 
daerah-daerah yang masih menghadapi per-
masalahan pembangunan tersebut. 

Healthy Living Condition (HLC) merupakan 
suatu konsep yang mendambakan kondisi ke-
hidupan sosial yang seimbang pada tingkat 
individu, keluarga, komunitas, dan lingkungan-
nya. Pada tingkat individu, HLC dapat dicapai 
melalui peningkatan pengetahuan dan pemaha-
man cara hidup sehat, perilaku hidup yang sehat 
jasmani dan rohani, yang didukung dengan 
tingkat pendapatan yang memadai. Pada tingkat 
keluarga, ditandai dengan kehidupan keluarga 
yang harmonis, pembagian kerja dan peran yang 
jelas, dan adanya sandaran ekonomi utama yang 
mencerminkan status sosial kepala rumah 
tangga. Pada tingkat komunitas, ditandai adanya 
kebersamaan dalam mengatasi permasalahan 
yang dihadapi oleh anggota dan komunitas 
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