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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur yang tak terhingga kami
panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan karunia, nikmat yang tiada
batas sehingga kami dapat menyelesaikan laporan hasil Pengabdian
Masyarakat ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah-limpahkan
kepada Baginda Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya serta
para pengikut yang selalu mengikuti sunnah-Nya hingga akhir zaman. Amin.
Dengan selesainya Pengabdian Masyarakat ini, kami menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tinginya dan ucapan terimakasih yang sebesarbesarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah
membantu, baik moril maupun materil, khususnya kepada pimpinan dan
jajaran manajemen STAI Al-Hidayah yang telah memfasilitasi kegiatan
Pengabdian Masyarakat ini sehingga alhamdulillah Pengabdian Masyarakat
ini dapat terealisasikan sebagaimana harapan kami.
Penghargaan dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:
1. Ketua STAI Al-Hidayah Bogor, Bapak Dr. Unang Wahidin,
M.Pd.I.
2. Ketua LPPM STAI Al-Hidayah Bogor, bapak Aceng Zakaria,
S.Th.I., M.A.Hum.
3. Bapak Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan Desa
Ciapus Kecamatan Ciomas beserta jajarannya yang telah
memberikan kemudahan kepada kami, mulai awal pengajuan
proposal Pengabdian Masyarakat, seminar proposal, seminar hasil
Pengabdian Masyarakat, hingga penyelesaian akhir laporan
Pengabdian Masyarakat ini.
Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua teman
sejawat, para dosen STAI Al-Hidayah Bogor yang telah banyak memotivasi,
menginspirasi dan memberikan masukan-masukan kepada kami terkait
materi bidang garapan Pengabdian Masyarakat ini termasuk juga dalam
memberikan, meminjamkan sebagian literatur yang diperlukan.
Tidak lupa, ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada kepala
perpustakaan dan para stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam
meyediakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data primer Pengabdian
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Masyarakat ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat
ridha Allah dan menjadi amal shalih.
Akhir kata, kiranya kepada semua pihak yang telah membantu
Pengabdian Masyarakat ini kami ucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan dari semuanya, dan
harapan kami semoga hasil Pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan
manfaat bagi pengembangan akademik khususnya di kampus STA AlHidayah Bogor.
Bogor, 21 Maret 2019
Penyusun,

vii

DAFTAR ISI
Lembar Pegesahan Pengabdian Masyarakat...............................

iii
iv
vi
viii
1
1
3
3
4
5
6
6
9

Time Schedule Pengabdian dan Susunan Pelaksana.........................
Kata Pengantar .................................................................................
Daftar Isi ..........................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................
A. Latar Belakang Pengabdian Masyarakat..................
B. Tema Pengabdian Masyarakat .................................
C. Tujuan Pengabdian Masyarakat...............................
D. Manfaat Pengabdian Masyarakat.............................
E. Sasaran Pengabdian Masyarakat ..............................
BAB II
PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT.......
A. Tempat dan Waktu Pengabdian Masyarakat............
B. Kondisi Wilayah Pengabdian Masyarakat ...............
C. Keadaan Sosial Desa Ciapus ............................ 12
D. Hasil Pengabdian Masyarakat ................................. 22
E. Realisasi Anggaran Pengabdian Masyarakat ........... 27
BAB III
EVALUASI KEGIATAN ............................................ 32
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN .................................... 37
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................... 39

viii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No.
20 Tahun 2003 BAB I tentang ketentuan Umum pasal 1
menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah
satu kewajiban dosen dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi khususnya dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat. PkM merupakan bentuk
partisipasi aktif dosen secara nyata dalam pembangunan
masyarakat dan melakukan pengabdian kepada masyarakat
sebagai bentuk aplikasi teori sehingga dosen diwajibkan bisa
menginplementasi di dalam kehidupan bermasyarakat.
Pengabdian terhadap masyarakat merupakan salah satu
bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Secara bahasa, kata
“Tri” sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. “Tri” artinya tiga,
sedangkan “Dharma” bermakna kewajiban. Tri Dharma
Perguruan Tinggi adalah hal-hal dasar yang harus ada saat
menjalani aktivitas akademik. Dasar dan tanggung jawab
tersebut dilakukan secara terus-menerus dan dikembangkan
secara beriringan. 2

1

http://lppks.kemdikbud.go.id/uploads/pengumuman/uu_no_20_tahun_2003
Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengertian Tri Dharma Perguruan Tinggi
(academicindonesia.com)
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Berdasarkan tri darma pendidikan tersebut maka wajib
bagi seorang Dosen untuk melakukan pengabdian kepada
masyarakat dengan menerapkan atau mengamalkan ilmu yang
dimilikinya.
Program PkM merupakan salah satu bentuk pengabdian
dosen kepada masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada segala
bidang baik itu keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial
ekonomi dan lingkungan.
STAI Al-Hidayah Bogor merupakan sekolah tinggi yang
ikut berperan dalam mengembangkan dan membangun mutu
masyarakat baik dari bidang agama maupun kemasyarakatan.
Maka dari itu STAI Al-Hidayah memberikan kesempatan
kepada para dosennya untuk menyalurkan baktinya dan
menerapkan ilmu yang telah didapat kepada masyarakat dalam
bentuk Pengabdian kepada masyarakat (PkM).
Melalui kegiatan PkM ini diharapkan dosen dapat
merasakan langsung pengalaman pembelajaran dari masyarakat,
mengenal lingkungan bermasyarakat, diharapkan melahirkan
pribadi yang tangguh, unggul, berkepribadian mulia, serta dapat
menjadi pribadi yang luar biasa ketika sudah terjun dimasyarakat
serta berjiwa kepemimpinan.
Kegiatan PkM ditujukan untuk menumbuh kembangkan
sikap empati dan kepedulian civitas akademika STAI Al Hidayah
terutama para dosen terhadap berbagai permasalahan yang
dihadapi masyarakat dan membantu pembangunan berkelanjutan
yang diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Dalam kegiatan ini, dpsen diperankan sebagai problem
solver, motivator, fasilitator, dan dinamisator dalam proses
penyelesaian masalah yang ada di lingkungan masyarakat dan
pembangunan atau pengembangan masyarakat. Melalui
pembaruan konsep tersebut, kehadiran dosen diharapkan mampu
mengembangkan diri sebagai agen atau pemimpin
2

perubahan yang secara cerdas dan tepat menyelesaikan masalah
yang dihadapi masyarakatnya.
Oleh karena itu, kami dosen STAI Al Hidayah
melaksanakan kegiatan PkM di Desa Ciapus Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor. Menjalankan kewajiban dengan melakukan
kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk dapat merealisasikan
substansi dari kegiatan PkM ini sesuai dengan tema kegiatan
“Pemberdayaan Masyarakat tehadap Lingkungan, Prilaku hidup
Sehat, dan Ketahanan Pangan di Era New Normal”.
Berdasarkan tema tersebut, maka program kegiatan
Pelaksanaan PkM di Desa Ciapus ini kami isi dengan kegiatankegiatan yang positif dalam bidang pendidikan, keagamaan,
kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi, serta disesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kegiatan ini kami jalankan
dengan menerapkan syariat Islam dengan melibatkan masyarakat
sekitar dan mahasiswa sebagai penggeraknya.
B. Tema Kegiatan
Adapun tema kegiatan ini adalah “Pemberdayaan Masyarakat Desa
Ciapus terhadap Prilaku Hidup Sehat, Ketahanan Pangan di Era
New Normal”
C. Tujuan
Adapun Tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan Pengabdian
kepada Masyarakat (PkM) ini adalah:
1. Terwujudnya peran serta aktif Civitas Akademika STAI Al
Hidayah Bogor khususnya dosen dalam menyelesaikan
permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat khusus nya di
era new normal ini.
2. Membina dan mengembangkan kehidupan sosial keberagamaan
di lingkungan masyarakat di era new normal ini.
3. Membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses
pembangunan masyarakat, khususnya bidang sosial
keberagamaan di era new normal ini.
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4.

Mempersiapkan kader-kader pembangunan masyarakat yang
berkeadaban.

D. Manfaat
Manfaat yang didapatkan dalam kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat (PkM) ini adalah:
1. Membantu masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, termasuk dalam upaya mencari bentuk
pemecahan masalah yang dihadapi di era new normal ini..
2. Membantu masyarakat dalam proses pembinaan dan
pengembangan potensi dan kader di kalangan generasi muda
melalui program-program yang pada intinya untuk
meningkatkan partisipasi generasi muda dibidang sosial
keberagamaan.
3. Memperdalam penghayatan dosen tentang cara berfikir dan
bekerja indisipliner lintas sectoral serta memanfaatkan
keilmuannya bagi kehidupan masyarakat
4. Mendewasakan alam fikiran dosen untuk melaksanakan
pengkajian, penelitian, dan pemecahan masalah yang ada dalam
masyarakat secara ilmiah dan praktis.
5. Mengembangkan potensi dosen untuk menjadi seorang
pembaharu (Inovator), pemecaham masalah (problem solver).
6. Mendapatkan umpan balik (feedback) untuk dijadikan bahan
evaluasi dan penyempurnaan kurikulum STAI Al Hidayah
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di era
new normal ini..
7. Meningkatkan kerjasama antara STAI Al Hidayah dengan
pemerintah daerah, intansi terkait, dan lembaga-lembaga sosial.
8. Diperolehnya pengalaman empiric tentang signifikansi cabangcabang keilmuan yang dikembangkan di lingkunngan STAI Al
Hidayah dalam menggerakkan dan mendorong upaya
pembangunan masyarakat.
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E. Sasaran Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat (PkM)
Pelaksanaan bidang garapan yang dilaksanakan dalam kegiatan
PkM ini disesuaikan dengan kondisi obyektif dan permasalahan yang
ada dilokasi wilayah desa Ciapus kecamatan Ciapus Kabupaten Bogor,
yaitu:
1. Garapan Pokok: Bidang Dakwah dan Keagamaan
a. Penyelenggaraan dan peningkatan Pendidikan agama.
b. Penyelenggaraan dan peningkatan Pendidikan dakwah.
c. Segi pengalaman nilai-nilai Keagamaan
d. Bimbingan pelaksanaan ibadah.
e. Bimbingan pelaksanaan ibadah sosial kemasyarakatan.
f. Segi penataan dan pengembangan sarana dan Lembaga
keagamaan:
g. Pengadaan pemeliharaan sarana keagamaan.
h. Pembentukan dan penataan serta pemanfaatan Lembaga sosial
keagamaan.
2. Garapan Penunjang: Bidang sosial, Ekonomi, dan Budaya.
a. Segi sosial, pembinaan dan pengembangan serta pemeliharaan
lingkungan sosial yang baik.
b. Segi ekonomi, pembinaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan.
c. Segi budaya, pembinaan budaya yang ada di masayarakat.
3. Garapan Khusus: Bidang EcoMasjid.
a. Membantu masyarakat dalam meningkan penghayatan dan
pengalaman ajaran Islam melalui pembinaan yang berpusat di
masjid.
b. Membantu pemerintah daerah dalam membasmi paham
Islamophobia melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan
kajian-kajian keislaman di masjid.
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BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
Kepala desa adalah seorang pemimpin pada wilayah desa tertentu,
yang kepemimpinannya di pilih oleh penduduk asli wilayah tersebut.
Suatu desa tertentu di pimpin oleh seorang kepala desa, Sekretaris dan
terdiri dari 3 (Tiga ) Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintah Trantib,
Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Ekonomi dan Pembangunan. .
Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan
konsep pembimbingan dan pemberdayaan masyarakat kota khususnya
Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, dalam
meningkatkan nilai keberagamaan, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu
dalam pelaksanaan PkM ini melakukan beberapa pendekatan agar
program yang telah direncanakan tercapai. Tim pelaksana sebelumnya
melakukan kegiatan observasi dan kordinasi dengan baik dengan
mengajukan perizinan kepada Kesbangpol Kabupaten Bogor,
kemudian diteruskan ke kecamatan Ciomas dan di teruskan juga ke
Desa Ciapus, sehingga dalam pelaksanaan PkM ini terbilang sesuai
prosedur dan resmi.
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pelaksanaan PkM ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu
dari bulan Januari – Maret 2019, yang dimulai dari penyusunan
proposal di bulan Januari 2019 dan diakhiri penyusunan laporan
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di bulan Maret 2019 yang
berlokasi di Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
Desa Ciapus diambil dari sebuah nama sungai yaitu sungai
Ciapus, awal mula kepemimpinan desa Ciapus di pimpin oleh seorang
Ketua atau yang dituakan (kokolot kampung) yang bernama
H. Gofur. Setelah masa penjajahan berakhir, Kepala Desa (Kokolot
Kampung) dipimpin oleh Bapak Maun sampai dengan tahun 1946, lalu
digantikan oleh Kuwu Abdullah sampai dengan tahun 1948, setelah itu
terjadi pergantian kepada kuwu Patah sampai tahun 1951, lalu
diteruskan pada tahun 1953 oleh Ukar setelah itu dijabat oleh H. Jabidi
tahun 1955 sampai 1956 dan dari tahun-tahun sebelumnya
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Kepala Desa/Kuwu/Kokolot kampung di tunjuk berdasarkan hasil
musyawarah pada tahun 1957.
Desa Ciapus didirkan pada masa penjajahan oleh negara
asing, yang diambil dari nama sebuah sungai. Pemilihan pertama
Desa Ciapus dimulai pada tahun 1960.

Tabel 1
Urutan Pejabat Kepala Desa
Tahun
No

Nama

1960 s/d

Keterangan

2025
1

Bpk. M. Anda

1960-1972

2

Bpk. Maksum

1972-1974

3

Bpk. Entong

1974-1998

4

Bpk. M. Mamad

1998-2000

5

Bpk. Nurdin

2000-2005

6

Bpk. R. Dede Supiana

2005-2007

7

Bpk. Fahrul Rozi

2007-2013

8

Bpk. Rahmat

2013-2019

9

Bpk. R. Dede Supiana

10

Bpk. Pendi Bin Asim, S.E

2019

Penjabat

Penjabat

Penjabat

2019-2025

Dari awal terbentuknya sampai dengan saat ini desa
Ciapus terus melakukan pembangunan dan pembaharuan
terutama dalam segi tatanan atau infrastruktur desa, berikut ini
beberapa pembangunan yang sudah terjadi di Desa Ciapus.
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Tabel 2
Sejarah Pembangunan Desa Ciapus

Tahun

Kejadian yang baik
(Positif)

Akhir
Terbentuknya Desa Ciapus yang
Masa
diambil dari nama aliran sungai
Penjajahan
Desa Ciapus telah mempunyai
Kantor Desa yang terletak di Kp.
1972
Cibinong, Rt 001/002 (Jln. Raya
Cibinong Kreteg No. 4 Ciomas
Bogor)
Desa
Ciapus
mengalami
Pemekaran menjadi 2 (dua) Desa
1978
yang terdiri dari:
1. Desa Induk Desa Ciapus
2. Desa Sukamakmur
Desa Ciapus kembali dipekarkan
menjadi 3 (tiga)Desa yang terdiri
dari:
1984
1. Desa Induk Desa Ciapus
2. Desa Sukamakmur
3. Desa Sukaharja
Melaksanakan
Pembangunan
Kantor Desa Ciapus yang
berlokasi di atas tanah seluas +
2013
120m2 dengan anggaran yang
diperoleh dari Bantuan Keungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan Swadaya Masyarakat
Melanjutkan
pembangunan
2014
Kantor Desa 2 (dua) lantai dari
Anggaran Infrastruktur Provinsi
8

Kejadian yang
buruk
(Negatif)
Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

2017

2018

Jawa Barat dan Swadaya
Masyarakat
Melakukan Rehabilitasi Kantor
Desa Ciapus dengan
membangun Ruang Aula/ Ruang
rapat dilantai bawah dari
Anggaran Infrastruktur Provinsi
Jawa Barat
Melanjutkan Rehabilitasi Kantor
Desa Ciapus dengan
membangun Ruang Pelayanan
Masyarakat dilantai bawah agar
menjadi Desa Ramah Lansia dari
Anggaran Infrastruktur Provinsi
Jawa Barat

Tidak Ada

Tidak Ada

B. Kondisi Umum Desa Ciapus
1. Kondisi Geografis Desa Ciapus
Desa Ciapus memiliki luas wilayah sekitar 153,64
Ha, terdiri dari 16 RW, dan 55 RT dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut:
Batas
Sebelah Utara

Desa

Kecamatan Kabupaten

Ciherang

Dramaga

Bogor

Sebelah Selatan Sukaharja-Sukamakmur

Ciomas

Bogor

Sebelah Timur

Padasuka

Ciomas

Bogor

Sebelah Barat

Sukawening

Dramaga

Bogor

Jarak dari Desa Ciapus ke ibu kota Kecamatan Ciomas
sekitar 2 Km, jarak ke ibu kota Kabupaten Bogor sekitar 22 Km,
jarak ke ibu kota Provinsi di Bandung sekitar 120 Km dan jarak
ke ibu kota Negara di Jakarta yaitu sekitar 64 Km.
9

Secara Visualisasi, wilayah administratif dapat dilihat
dalam Peta Wilayah Desa Ciapus Sebagai berikut:

PETA DESA CIAPUS

10

2.

Kondisi Topografi Desa Ciapus
Desa Ciapus merupakan desa yang berada
didaerah dataran tinggi, dengan ketinggian ± 250 meter
diatas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah
desa adalah lahan pertanian/sawah/tegalan dengan
permukaan tanah datar 52%, berbukit-bukit 0% dan leren
0%, Suhu rata-rata harian mencapai 28-30oC dan curah
hujan rata-rata 375-376Mm/tahun.

3.

Kondisi Hidrologi dan Klimatologi Desa Ciapus
Sumber air yang ada di Desa Ciapus meliputi air
permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai.
Sesuai dengan kebijakan penyediaan air baku untuk irigasi,
maka di Desa Ciapus mendapat pasokan pelayanan irigasi
berasal dari sungai. Sedangkan untuk kebutuhan rumah
tangga, sebagian masyarakat menggunaan air bersih dari
Perusahaan Air Minum (PAM) dan sebagian yang lain dari
sumur gali dan sumur pompa/bor.

4.

Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan
Pada umumnya lahan yang berada atau terdapat di
Desa Ciapus digunakan secara produktif, karena
merupakan lahan yang subur terutama untuk lahan
pertanian, jadi hanya sebagian kecil saja yang tidak
dimanfaatkan oleh warga, hal ini menunjukan bahwa
kawasan Desa Ciapus adalah daerah yang memiliki sumber
daya alam yang memadai. Luas lahan wilayah menurut
penggunaan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3
Luas Wilayah Menurut Penggunaannya
Sawah (Sta)

Darat (Sta)

Teknis

Tadah
Hujan

Pasang
Surut

Pemukiman

Pertanian

Perkantoran

Perkebunan

0

0

0

137,3

16,27

0,07

0

Lainnya

Sumber: Data Profil Desa Ciapus

C.

Keadaan Sosial Desa Ciapus
1.
Kependudukan
Penduduk Desa Ciapus berdasarkan data terakhir
hasil sensus Penduduk Tahun 2019 tercatat sebanyak
12.057 jiwa, Tahun 2018 sebanyak 12.031 Jiwa, dan Tahun
2017 sebanyak 12.214 Jiwa, Sehingga mengenai penduduk
Desa Ciapus mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya
dengan rata-rata 3%, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam
tabel berikut ini:
Tabel 4
Jumlah Penduduk

N
O

Jumlah Penduduk
Tahun

LakiLaki

Jumlah

Perempuan Jumlah

1

2017

6341

5873

12.214

4163

2

2018

6237

5794

12.031

4153

3

2019

6.252

5.805

12.057

4197

Sumber:Data Desa Ciapus
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Laju
Pertumbuhan

Tabel 5
Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk tiap Dusun
Desa Ciapus Tahun 2019
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RW

01
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
Jumlah

Laki-laki
304
541
493
624
757
291
430
421
279
282
334
265
352
398
239
242
6.252

Penduduk
Perempuan
289
518
471
589
623
240
440
370
221
286
295
290
353
343
259
218
5.805

Jumlah
593
1.059
964
1.213
1.380
531
870
791
500
568
629
555
705
741
498
479
12.057

Sumber:Data Penduduk Desa Ciapus
2.

Kesehatan
Tenaga Kesehatan Di Desa Ciapus Pada Tahun
2019 terdiri dari Medis/Dokter 5 Orang, Perawat 11 Orang,
Bidan Desa 5 Orang, Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat
dari Tabel berikut ini:
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Tabel 7
Jumlah Tenaga Kesehatan dan Partisipasi
Masyarakat
di Desa Ciapus Tahun 2019
No.
1
2

3

Tenaga Kesehatan
Jumlah
Ket
Doktor Umum
4
Medis
Dokter
1
Spesialis
Bidan
5
Perawat
Perawat
11
Dukun Bayi
3
Posyandu
16
Partisipasi
Poskesdes
1
Masyarakat
Desa Siaga
1
Kader
94
Jumlah
136
Sumber:Data Desa,Posyandu dan Desa Siaga Desa
Ciapus
Jumlah Kelahiran Bayi (Persalinan) Pada tahun
2019 adalah sebanyak 12 Jiwa, yang terdiri dari bayi Lahir
hidup 12 Orang dan Bayi lahir Mati 0 Jiwa, Untuk Lebih
Jelasnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

No

Tabel 8
Jumlah Kelahiran Hidup dan Kematian Bayi
Desa Ciapus Tahun 2017 – 2019
Uraian
2017 2018 2019 Rata-rata

1

Bayi lahir Hidup

3

1

12

2

Jumlah Kematian Bayi

0

0

0

3

1

12

Jumlah
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3.

Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu modal dasar
pembangunan, sehingga Pendidikan adalah sebuah
investasi (modal) dimasa yang akan datang. Di Desa
Ciapus Jumlah Guru untuk Tahun 2019 berjumlah 43
Orang. Adapun Rincian mengenai Jumlah Murid dan Guru
tersebar sebagaimanabisa kita lihat dalam tabelberikut ini:
Tabel 9
Data Pendidikan/Sekolah Formal dan Non Formal
di Desa Ciapus Tahun 2019
Jumlah
Nama Sekolah
Lokasi
Guru Murid

No.
1

SDN Ciapus 02

Kp. Cibinong Rw 01
Kp. Ciherang Cutak
SDN Ciapus 05
9
151
Rw 07
Kp. Ciherang Cutak
SDN Ciapus 07
6
62
Rw 07
SD Islam Annur
8
500
Kp. Baru Rw 12
Sumber: Data Desa Ciapus dan Dinas Pendidikan
Kecamatan Ciomas

2
3
4

4.
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550

Kesejahteraan Sosial (Masyarakat).
Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan
kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan
indrustrialisasi serta krisis ekonomi dan politik yang
berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya
semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan
kompleksitas berbagai permasalahan sosial. Keadaan ini
bisa dilihat dan diamati dari data tabel di bawah ini:
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Tabel 10
Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Di Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Tahun 2019
No. Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Keterangan
1 Anak Terlantar
0
2 Anak Nakal
0
3 Anak Balita Terlantar
0
4 Anak Jalanan
0
5 Lansia Terlantar
0
6 Pengemis
0
7 Gelandangan
0
8 Korban NAPZA
0
9 PSK
0
10 Eks Narapidana
2
11 Penyandang Cacat
5
12 Penyandang Cacat Eks Kronis
0
13 Keluarga Miskin Sosial
0
14 Keluarga Bermasalah Sosial
0
Psikologis
15 Keluarga Rumah Tak Layak Huni
7
16 Wanita Rawan Sosial Ekonomi
0
17 Pemulung
4
18 Janda Pensiunan
10
19 Korban Bencana
3
20 Masyarakat Tinggal Di Rawan
0
bencana
21 Komunitas adat terpencil
0
22 Lain-lain
0
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5.

Ketenagakerjaan
Berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi
ketenagakerjaan di Desa Ciapus sampai akhir tahun 2019,
masih menunjukan keadaan kondusif, walaupun dipihak lain
masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan
jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Keadaan ini semakin
sulit dikendalikan sebagai akibat krisis ekonomi dan kenaikan
harga BBM dan banyaknya pencari kerja di Desa Ciapus
adalah sebagai akibat penambahan angkatan kerja baru dan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kondisi ini terus
berlangsung diberbagi lapisan dan tingkatan sektor- sektor
usaha strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan
seperti ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap
jumlah pencari kerja yang tidak terproyeksikan sebelumnya.
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebanyak
2.677 orang, Jumlah pencari kerja yang dapat tersalurkan dan
ditempatkan diperusahaan-perusahaan maupun jenis pekerjaan
lainnya sebanyak 3.056 orang, sedangkan sisanya sebesar
1.006 orang belum mendapatkan pekerjaan.
Untuk tahun 2019 jumlah pencari kerja laki-laki
sebanyak 1.871 orang sedangkan pencari kerja perempuan
1.635 orang, sedangkan pencari kerja perempuan lebih banyak
tersalurkan karena dari perusahaan- perusahaanterutama
pabrik-pabrik lebih memprioritaskan tenaga kerja perempuan.
Darisegi Pendidikan, lulusan SLTA menempati urutan
tertinggi dari jumlah prosentase pencari kerja yang berhasil
ditempatkan terhadap total pencari kerja, yaitu menurut tingkat
pendidikan mencapai angka 35,06 %.
Dalam hal penyerapan tenaga kerja, jumlah tenaga
kerja yang ditempatkan mengalami kenaikan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, sementara jumlah pencari kerja
yang terdaftar mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat dalam tabel 11 dibawah ini:
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Tabel 11
Jumlah Tenaga Kerja, Pencari Kerja, dan
LowonganKerja
Di Desa Ciapus Tahun 2019
No.

Yang Terdaftar

Jumlah

1

Pencari Kerja

2

Yang Ditempatkan

918

3

Lowongan Kerja

671

4

Sisa Pencari kerja

1.006

Keterangan

1.467

Jumlah
4.062
Sumber:Data Desa Ciapus
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada
tahun 2019 pencari kerja mengalami kenaikan, begitu pula
pada lowongan kerja. Akan tetapi masih terdapat
ketimpangan antara pencari kerja dengan lowongan
pekerjaan itu sendiri, sehingga jumlah pencari kerja masih
banyak yang tidak tertampung pada lowongan kerja yang
dari segi kuantitasnya lebih sedikit dari pada pencari kerja.
Faktor lain yang menjadi pengaruh adalah tingkat
Skill dan Pendidikan yang ada di Desa Ciapus masih kalah
dengan desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kecamatan
Ciomas, sedangkan perusahaan lebih memprioritaskan
yang bersekolah tinggi (Sarjana), meskipun sedikit demi
sedikit di Desa Ciapus sudah mulai bermunculan para
Sarjana-sarjana muda yang berpotensi.
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6.

Pemuda dan Olahraga
Dalam hal kepemudaan, pada tahun 2019 tidak
terlepas dari aktifitas dan eksistensi Karang Taruna, baik
level Desa maupun level RW, jumlah anggota karang
taruna aktif untuk level Desa sampai saat ini belum
memperlihatkan eksistensinya, jadi hampir seluruh usia
karang taruna terlibat aktif dikepengurusan Tingkat RW,
baik pengurus aktif maupun yang tidak aktif.
Sedangkan organisasi keolahragaan yang ada di
Desa Ciapus cukup variatif, organisasi tersebut masih
dikelola secara amatir dan hanya sebagai wadah
penyaluran kegemaran saja. Untuk lebih jelasnya data
organisasi keolahragaan dapat dilihat dalam tabel berikut
ini :
Tabel 12
Data Klub/Perkumpulan Olahraga
Di Desa Ciapus Tahun 2019
No.
Klub Olahraga
Jumlah
1 Klub Sepakbola
19
2 Klub Bola Volly
11
3 Klub Bulu Tangkis
7
4 Klub Tenis Meja
5
5 Klub Senam Sehat
4
6 Klub Jantung Sehat
0
7 Klub Pencak Silat
2
8 Klub Futsal
4
Sumber:Data Desa Ciapus

Keterangan

Dari Klub olahraga diatas, telah banyak melahirkan
atlet-altet berbakat dan ikut serta dalam kegiatan mewakili
Desa untuk kontingen tingkat Kecamatan, bahkan untuk
tingkat Kabupaten Bogor, sedangkan dalam ajang kegiatan
kompetisi atlet-atlet
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tersebut kebanyakan hanya mengikuti kegiatan ditingkat
lokal saja.
7.

Kebudayaan
Kebudayaan yang ada di Desa Ciapus merupakan
modal dasar pembangunan serta yang melandasi
pembangunan yang akan dilaksanakan, warisan budaya
yang bernilai luhur merupakan dasar dalam rangka
pengembangan pariwisata budaya yang dijiwai oleh
mayoritas keluhuran nilai agama Islam.
Pemerintah terus membina kelompok dan
organisasi kesenian yang ada. Walaupun dengan
keterbatasan dana yang dialokasikan, semangat para
pewaris kebudayaan di Desa Ciapus Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor, terus merawat dan melestarikannya
dengan akhir-akhir ini membentuk Ikatan Olah raga dan
Seni mulai dari tingkat Desa sampai ketingkat Kabupaten
Bogor. Dengan memeliharanya agar kelompok-kelompok
kesenian tersebut terus terpelihara.
Beberapa kelompok Kesenian yang ada di Desa
Ciapus yang masih eksis dan terawat dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 13
Data Kelompok Budaya dan Kesenian
di Desa Ciapus Tahun 2019
Jenis Kelompok
Jumlah
No.
Status
Kesenian
Group
1
Jaipongan
2
Aktif
2
Degung
1
Aktif
3
Wayang Golek
1
Aktif
Sumber:Data Desa Ciapus
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Di bidang Pariwisata, Desa Ciapus tidak
mempunyai tempat wisata yang bisa diandalkan, namun
dengan demikian tidak putus asa Pemerintah Desa Ciapus
bersama masyarakatnya terus melestarikan dan berencana
membangun sarana wisata yang bisa diandalkan di Desa
Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Disamping
itu pula, masih banyak budaya-budaya yang ada di Desa
Ciapus yang dulu sempat ada dan tenggelam untuk
dikembalikan lagi atau aksis lagi, sehingga nantinya anak
cucu di Desa Ciapus akan teringat kembali akan semua halhal yang pernah ada pada leluhur di Desanya.
STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA CIAPUS

BPD
MOHAMAD
SHOLEH

KEPALA DESA
PENDI BIN
ASIM, SE
SEKDES
M. YANI
HAYANI

KAUR
KEUANGAN
SITI FITRIA

KASI
PEMERINTAHAN
EDI
SUPIAN

KASI
KESEJAHTERAAN
RAHMA
T
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KAUR TATA
USAHA &
UMUM

AGIS

KASI
PELAYANAN
UTA
R

D. Hasil Kegiatan
Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh tim dosen selama melaksanakan PkM. Program dibuat
berdasarkan ide atau gagasan dari tim PkM. Program berfokus pada
kegiatan kemasyarakatan, seperti keagamaan, sosial, budaya, ekonomi
dan kesehatan. Program dilaksanakan dengan kegiatan yang bermacammacam, di tempat dan waktu yang sudah direncanakan. Adapun program
PkM di desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor yaitu sebagai
berikut:
1.
Pembagian Masker dan Handsanitazer
Mengajak masyarakat terapkan 3M di Era New Normal,
kampanye 3M : Memakai Masker, Menjaga Jarak Aman, dan
Mencuci Tangan, merupakan satu paket protokol kesehatan yang
sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan
COVID-19. Himbauan ini perlu dipatuhi dan dijalankan secara
disiplin, mengingat langkah ini adalah rekomendasi dari para ahli
dan dokter. 3. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita, new normal adalah
perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun
dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah
terjadinya penularan Covid-19.4
Dari definisi kedua istilah yang sering kita dengar akhir-akhir
ini kami membuat program kegiatan, pembagian masker dan
Hansanitazer kepada masyarakat RW 15 dan RW 08. Kegiatan ini
memfokuskan pembagian masker dan handsanitazer kepada
masyarakat desa setempat yang dilakukan dengan cara terjun
langsung kelokasi dengan membagikan langsung dan
memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat RW 15
dan RW 08 untuk tetap menerapkan protocol kesehatan di Era
New Normal ini.
3

https://covid19.go.id/p/berita/memahami-perilaku-dan-informasi-tepat-untukmencegah-penularan-covid-19. 14.02.2019.
4
https://www.kompas.com/tren/read/2019/05/16/164600865/sering-disebut-sebutapa-itu-new-normal-?page=all. 14.02.2019.
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2.

Pembersihan Masjid dan Wakaf Sarana Prasarana Masjid
Sebagai tempat ibadah, sudah seharusnya masjid terjaga
kebersihannya, terutama dimasa pandemic covid 19 ini yang
mengharuskan kita menjaga kebersihan dimanapun termasuk
tempat ibadah seprti masjid.
Berangkat dari keadaan itu, kami membuat sebuah
program bersih-bersih masjid. Berpegang teguh pada pesan yang
disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwa :
ِلنِِظافِة
ا إ ِِل إي ِما ِن مه ا
yang artinya :“Kebersihan sebagian dari iman.” (HR. AlTirmidzi).
Perogram ini tidak hanya sekedar membersihkan masjid,
tapi kami juga memberikan wakaf sarana prasaran masjid dengan
harapan bisa membantu untuk kebersihan masjid. Program ini
dilaksanakan di masjid Nurul Hikmah Rt 15/Rw 08.

3.

Pembagian Sembako Yatim dan Dhuafa Dampak Covid 19
Firman Allah SWT : “Dan mereka bertanya kepadamu
mengenai anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan
anak-anak yatim itu amat baik bagimu.” (QS Al Baqoroh ayat
220). Hadist : Rosululloh saw. bersabda, “Aku dan penjaga anak
yatim akan berada di dalam Jannah yang berdekatan seperti
dekatnya jari tengah dan jari telunjuk.” Dalam Pasal 34 ayat (1)
UUD 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak–anak
terlantar dipelihara oleh Negara”.
Dari landasan keAgamaan dan Undang-Undang Dasar di
atas, kami membuat program pembagian sembako yatim dan
dhuafa terutama yang terdampak covid 19 pada masa ini.
Menargetkan sasaran penerima bantuan di Rw 15 dengan kami
sendiri yang membagikannya secara langsung kerumah-rumah
yatim dan dhuafa yang sudah kami dapatkan datanya dari aparat
desa setempat.
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4.

Jum’at Berkah
Hari Jumat adalah hari yang paling utama di hari-hari yang
lain. Di hari itulah Rasulullah meminta umatnya untuk
memperbanyak amalan, termasuk sedekah. Hal ini termaktub
dari hadist riwayat Abi Syaibah, “Sedekah itu dilipat gandakan
pahalanya pada hari jumat (yakni bila sedekah itu pada hari
jumat, maka pahala berlipat ganda dari hari-hari lain”.
Apalagi sedekah merupakan amalan yang sering disebutsebut di dalam Al Quran dan Hadist. Allah akan melipat
gandakan pahala bagi mereka yang bersedekah
“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik lakilaki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan
pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pahalanya)
kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak“. (QS. AlHadid: 18). Apalagi jika bersedekah di hari jumat, tentu saja
pahala yang diberikan oleh Alloh SWT akan dilipatgandakan
berkali-kali. “Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan
panas kuburan dari penghuninya. Dan sesungguhnya orang
mukmin pada hari Kiamat kelak akan bernaung di bawah
naungan sedekahnya.” (HR Ath-Thabrani dan al-Baihaqi).
Keutamaan lainnya, sedekah dapat memperpanjang umur
kita. Ketika di hari biasa bersedekah, bagaimana jika di hari
jumat. Tentu saja keutamaanya juga berlipat ganda.
“Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah
umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk (su’ul
khotimah), Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong,
kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri“. (HR. Thabrani).
Pandemi Covid 19 ini sepertinya tidak akan selesai dalam
waktu dekat ini. Sehingga akan semakin banyak masyarakat
yang terdampak. Walaupun kadang menurun kadang naik
kembali pasien positif. Dari kondisi ini kami mengisi jum’at
berkah dengan membagikan nasi box pada masyakat sekitar
masjid Nurul Hikmah yang setelah melaksanakan sholat jum’at
dan bukan hanya masyarakat sekitar adapun ojek onlen dan
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jama’ah lainya yang mendapatkan nasi box ini. Bukan hanya nasi
box kami juga membagikan beras untuk anak-anak yatim dhuafa
yang telah sholat jum’at di masjid Nurul Hikmah.
5.

Festival Anak Muslim/Muslimah
Festival Anak muslim/muslimah digelar di masjid Al Ikhlas
Desa Muruharja Rw 13. Dalam Festival Anak Sholeh diadakan 4
perlombaan yaitu Lomba Adzan, Lomba Membaca Surat Pendek Al
Quran, Lomba Pildacil dan Lomba Membaca Puisi.
Di masa pandemi ini anak-anak cenderung bosan
menjalakan aktivitas dan sekolah onlinenya dan kami membuat
acar ini dengan harapan anak-anak masih bisa berkreasi dan
mengasah bakatnya dengan tema islami di masa pandemic ini,
dan memberikan pengarahan untuk tetap menjaga protocol
kesehatan dan memberikan semangat kepada mereka di masa
pandemic ini.

6.

Khitanan Masal Yatim Dhuafa
Sunatan atau khitanan massal dilaksanakan di Masjid Al
Ikhlas Kp. Muruharja yang di selenggaakan oleh kelompok kkm
03 dan kelompok kkm 05 dan di bantu oleh Yatim Mandiri. Total
ada 45 anak yang ikut kegiatan ini dari target 50 anak.
Pelaksanaan kegiatan juga tetap menerapkan protokol kesehatan
yang ditetapkan pemerintah.
Penyelenggara melarang masuk bagi yang tidak menggunakan
masker. Di dalam masjid, panitia senantiasa mengingatkan agar tetap
menjaga jarak. Tidak hanya itu, demi kesehatan dan keamanan
tenaga kesehatan yang melakukan proses khitan.

7.

Tebar Iqra dan Al Quran
Kegiatan ini dilaksanakan RW 03, 08 dan 15 Desa
Ciapus. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak yang mengaji
di Taman Pendidikan Al Quran dan masjid-masjid yang ada di
RW tersebut. Alhamdulillah dalam kegiatan ini kami bisa
menyebarkan kurang lebih 100 iqra dan 100 Al Quran. Tujuan
kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk menambah
semangat untuk mempelajari Al Quran terutama
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bagi anak-anak serta menyebarluaskan semangat untuk
mempelajari, memahami, membaca serta mengamalkan isi Al
Quran dalam kehidupan sehari-hari serta memfasilitasi untuk
melakukan pembelajaran Al Quran dengan memberikan Iqra dan
Al Quran.
8.

Mengisi Kajian Majlis Talim Ibu-ibu
Kegiatan ini kami lakukan di majlis talim Ibu-ibu yang
berada di RW 02. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 50 jamaah.
Pada kegiatan ini materi yang disampaikan bertemakan Rumah
Tangga. Alhamdulillah para jamaah sangat antusias dan
menerima kami dengan sangat ramah sehingga kegiatan ini dapat
berjalan dengan baik. Dalam kajian kali ini membahas terkait
rumah tangga, permasalahan-permasalahan yang biasanya
terjadi dalam rumah tangga dan solusi dalam menyelesaikan
masalah trsebut menurut syariat Islam.

9.

Tebar Hijab
Kegiatan tebar hijab ini kami laksanakan berbarengan dengan
kegiatan majlis talim ibu-ibu. Alhamdulillah ada sekitar 50 pcs Hijab
yang kami berikan kepada para jamaah, pengurus masjid dan juga
guru Al Quran. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini maka
para muslimah semakin baik dalam menutup auratnya dan
menyadari bahwa menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung
kaki adalah wajib bagi para muslimah. Dan dapat menutup aurat
sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam.

10.

Pembuatan Sumur Bor
Sumur Bor ini dibagung/dibuat di RW 01 yang bekerja sama
dengan YARSI. Alhamdulillah dengan terlaksananya kegiatan ini
kami dapat membantu masyarakat desa Ciapus khususnya di RW 01
dalam penyediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga
mereka tidak merasakan lagi kekurangan air bersih baik dimusim
kemarau maupun musim hujan.
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E. Realisasi Anggaran
N
o

Waktu/
Tanggal
07 - 17
Januari
2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Jenis Kegiatan

Pembuatan
Proposal Pengabdian kepada
Masyarakat

Tempat
Kampus
STAI AlHidayah,
Kesbangpol
,
Kecamata
n dan Desa
Kesbangp
ol
Cibinong

21
Januari
2019

Perizinan ke
Kesbangpol

23
Januari
2019

Perizinan ke
Kecamata
KecamataCiomas n Ciomas

23
Januari
2019

Perizinan ke
Desa Ciapus

Desa
Ciapus

25
Januari
2019
26
Januari
2019
26
Januari
2019
27
Januari
–
4
Februari
2019

Pembukaan PkM
di
Kecamatan
Ciomas
Pembukaan PkM
di Desa Ciapus
Sewa
PkM

Posko

Pembagian
Masker
dan
Handsanitazer

Tujuan

Anggaran

Pembuatan dan
Perizinan
Pelakanaan kegiatan
Pengabdian kepada
Masyarakat

200.000,-

200.000,-

Kecamata
n Ciomas

Perizinan
Pelakanaan kegiatan
Pengabdian kepada
Masyarakat
Perizinan
Pelakanaan kegiatan
Pengabdian kepada
Masyarakat
Perizinan
Pelakanaan kegiatan
Pengabdian kepada
Masyarakat
Sosialisasi Program
PkM

Kelurahan
Ciomas

Sosialisasi Program
PkM

200.000,-

Desa
Ciapus

Tempat kordinasi
Program PkM

700.000,-

Wilayah
Desa
Ciapus
Kecamata
n Ciomas

Mengajak
masyarakat terapkan
3M di Era New
Normal, kampanye
3M : Memakai
Masker, Menjaga
Jarak Aman, dan
Mencuci Tangan,
merupakan satu

600.000,-
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200.000,-

200.000,-

200.000,-

paket protokol
kesehatan yang
sangat diperlukan
oleh masyarakat
untuk mencegah
penularan COVID19.
28
Januari
–
11
Februari
Februari
2019

Pembersihan
Masjid
dan
Wakaf Sarana
Prasarana
Masjid

1.
Masjid
Nurul
Hikmah
Ciapus

2.
Masjid Al
Ikhlas
Ciapus

9

3.
Masjidmasjid di
Desa
Ciapus
Kecamata
n Ciomas
Kab.
Bogor

28

Sebagai tempat
ibadah, sudah
seharusnya masjid
terjaga
kebersihannya,
terutama dimasa
pandemiccovi 19 ini
yang mengharuskan
kita menjaga
kebersihan
dimanapun termasuk
tempat ibadah seprti
masjid

900.000,-

Pembagian
Sembako Yatim
dan
Dhuafa
Dampak Covid
19

Di Desa
Ciapus
Kecamata
n Ciomas
Kab.
Bogor

Berbagi dengan
sesama, terutama di
masa pandemic
Covid 19, agar dapat
mengurangi beban
kebutuhan
masyarakat desa
Ciapus kecamatan
Ciomas khususnya
Yati dan Dhuafa

1.250.000

Jum’at Berkah

Di Desa
Ciapus
Kecamata
n Ciomas
Kab.
Bogor

Berbagi dengan
sesama, terutama di
masa pandemic
Covid 19, agar
dapat mengurangi
beban kebutuhan
masyarakat desa
Ciapus kecamatan
Ciomas

1250.000

Masji
d AlIkhlas
Desa
Ciapu
s

Agar dapat
mengasah bakat
anak-anak warga
desa Ciapus,
sehingga dapat
mengembangkanny
a untuk meraih
prestasi yang lebih
tinggi

1.200.000

1. Berbagi
kebahagiaan bagi
penerima
manfaat.
2. Menumbuhkan
kesadaran
peserta santunan

800.000,-

10

Setiap
Hari
Jumat

11

Festival Anak
Muslim/Muslim
ah

12

21
Februari
2019
13

Santunan anak
yatim dan
pembagian
sembako bagi
duafa

Di Desa
Ciapus
Kecamata
n Ciomas
Kab.
Bogor

29

03
Maret
2019

1.000.000,-

Khitanan
Massal

Di Desa
Ciapus
Kecamata
n Ciomas
Kabupaten
Bogor

Mengisi kajian
di Majlis Talim
Ibu-ibu

Di Masjidmasjid
Desa
Ciapus
Kecamata
n Ciomas
Kabupaten
Bogor

Dalam kajian kali
ini membahas
terkait rumah
tangga,
permasalahanpermasalahan yang
biasanya terjadi
dalam rumah tangga
dan solusi dalam
menyelesaikan
masalah trsebut
menurut syariat
Islam

200.000

Tebar Hijab

Di Desa
Ciapus
Kecamata
n Ciomas
Kabupaten
Bogor

Para muslimah
semakin baik dalam
menutup auratnya
dan menyadari
bahwa menutup
aurat dari ujung
kepala sampai ujung
kaki adalah wajib
bagi para muslimah.
Dan dapat menutup
aurat sesuai dengan
yang disyariatkan
oleh Islam

300.000

14

15

06-14
Maret
2019

anak yatim
dalam merawat
gigi.
Memudahkan
masyarakat yang
memiliki anak lakilaki untuk
mengkhitan
anaknya

16
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15
Maret
2019

Pembuatan
Sumur Bor

RW 01
Desa
Ciapus

Penyediaan
air
bersih
untuk
kehidupan seharihari.
Sehingga
mereka
tidak
merasakan
lagi
kekurangan
air
bersih baik dimusim
kemarau
maupun
musim hujan.

Kerjasama
dengan
YASRI

16
Maret
2019

Kegiatan
Penutupan
Kecamatan

Kecamata
n Ciomas

Penyampaian
Kegiatan
dan
Ucapan
Terimakasih
Penyampaian
Kegiatan
dan
Ucapan
Terimakasih
Laporan
Akhir
kegiatan PkM

200.000,-

17
Maret
2019

Kegiatan
Penutupan
di
Desa Ciapus

Kantor
Desa
Ciapus

21
Maret
2019

Penyampaian
laporan kegiatan
PkM

Kampus
STAI AlHidayah
Bogor

17

18

19

20

di

200.000,-

200.000,-

10.000.000

JUMLAH
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BAB III
EVALUASI PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

A.

Respon Masyarakat Terhadap Program PKM
Alhamdulillah secara umum masyarakat desa Ciapus
terutama masyarakat di sekitar posko dan tempat pelaksanaan
kegiatan merespon kami dengan sangat baik, mereka menerima
kami dengan baik dan turut membantu kami dalam
menyukseskan setiap program PkM yang kami laksanakan.
Alhamdulillah pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
(PkM) telah selesai dilaksanakan di Desa Ciapus. Antusias warga
Desa Ciapus terhadap program PkM sangat baik. Terbukti dari
respon yang diberikan oleh pihak Desa, DKM Masjid Nurul
Hikmah dan DKM masjid Al-Ikhlas, dari mulai Bapak Kepala
Desa, Sekretaris Desa, RT dan RW, juga para kader Desa Ciapus.
Di mulai saat kami mengobservasi terhadap warga hingga saat
berjalannya setiap pelaksanaan program- program kami
berlangsung. Begitupun reaksi warga yang sigap merespon setiap
kegiatan-kegiatan yang kami adakan. Warga berharap setiap
program kami bisa membuat suatu perubahan di tempat mereka
tinggal.
Selama kegiatan PkM kami ucapkan jazakumullahu
khoiron kepada semua pihak yang telah mendukung kami baik
dari pihak Desa, DKM, RT, RW, dan semua kader Desa Ciapus.
Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada ketua LPPM
STAI Al-Hidayah Bogor yang telah memberikan arahan, serta
dukungan penuh atas terselenggaranya program-program PkM
yang berlokasi di Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten
Bogor.
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B.

Keikutsertaan dan keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan
PkM
Dalam pelaksanaan kegiatan PkM mendapat tanggapan
yang baik dari masyarakat sekitar. Dimulai dari para aparatur
pemerintahan dari tingkat Desa sampai dengan RT, para
pengurus DKM serta masyarakat sekitar ikut berpartisipasi dan
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PkM. Masyarakat merasa
senang atas kegiatan PkM yang kami laksanakan. Selama
kegiatan PkM berlangsung masyarakat sangat membantu kami
untuk menyukseskan acara yang kami laksanakan. Masyarakat
tidak segan untuk membantu serta memberikan masukan
terhadap kegiatan PkM yang kami laksanakan.
Hampir semua kegiatan yang kami lakukan melibatkan
dan mengikut sertakan masyarakat, seperti pembukaan dan
penutupan PkM, Festival Anak sholih/sholihah, majlis talim ibuibu, tebar masker dan handsanitizer yang dilaksakana secara
door to door, pembagian sembako, khitanan massal, santunan
anak yatim serta pembuatan sumur bor.
Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya
kegiatan - kegiatan kami. Walaupun belum bisa seperti sebesar
apa yang diharapkan, setidaknya mereka bisa terbantu dalam hal
kebutuhan dapur. Antusias anak-anak dalam acara festival anak
sholih/sholihah sangat baik. Terlihat dari setiap keceriaan anakanak saat kami melakasanakan acara tersebut sangat baik.
Keceriaan anak-anak menjadi bukti bahwa anak-anak merasa
terhibur dengan acara yang kami adakan. Ditambah lagi dari
komentar positif masyarakat yang mengikuti bekam dan khitanan
masal yang merasakan manfaat dari setiap program kami.

C.

Perubahan dan Perkembangan Kehidupan Masyarakat
Masyarakat adalah sebuah sistem yang saling
berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang
membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai mahluk sosial
membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi
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kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah
masyarakat.
Kepribadian masyarakat tidak sama dengan kepribadian
individu. Kepribadian ini terbentuk melalui penggabungan
individu-individu dan aksi-reaksi budaya mereka. Masyarakat
mempunyai sifat alami, ciri-ciri dan peraturannya sendiri,
tindakan-tindakan serta reaksi-reaksinya dapat diterangkan
dengan serangkaian hukum umum dan universal. Masyarakat
mempunyai kepribadian independennya sendiri, karena itu
hanya dapat mengatakan bahwa sejarah mempunyai suatu
falsafah dan dibentuk oleh hukum dan norma. 5 Maka dari itu,
keperibadian, pandangan hidup dan sikap masyarakat di satu
wilayah bisa jadi berbeda dengan wilayah lain.
Ketika kami terjun langsung kedalam suatu tatan
masyarakat maka kami dapat mengetahui bahwa masyarakat
disetiap daerah arau wilayah memiliki tatanan hidup, sudut
pandang, pemikiran dan sifat yang beragam. Sehingga respon
masyarakat pun berbeda-beda. Karena perbedaan inilah maka
setelah adanya kegiatan PkM setiap perubahan dan
perkembangan masyarakat pun berbeda-beda. Namun secara
umum terjadi perubahan dan perkembangan kearah yang baik.
Ada masyarakat yang berpendapat bahwa kegiatan PkM yang
kami laksanakan membantu kesejahteraan masyarakat terutama
dimasa pandemi ini. Membantu aparat setempat dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat,
meningkatkan rasa saling berbagi dan membantu antar sesama
serta aspek-aspek kehidupan lainnya baik dari segi keagamaan,
sosial, budaya, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Sehingga
kami sama-sama berbenah diri menuju hal yang lebih baik lagi.
Sebagai contoh, kami melakukan kegiatan pembagian masker
dan handsanitizer kepada masyarakat sebagai usaha untuk
menggalakan gerakan pencegahan penyebaran covid-19 dan
menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga dan orang sekitar.
5

Masyarakat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 28 Februari 2019
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Lalu ada pelaksanaan pembuatan sumur bor bagi masyarakat
yang kekurangan air bersih terkhusus bagi warga RW 01,
semoga dengan dibuatnya sumur bor kesejahteraan masyarakat
makin meningkat baik dari segi kesehatan, sosial, dan ekonomi
serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam
menjalankan aktivitas nya terutama aktivitas ibadah.
Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam
menjalankan setiap program PkM agar dapat berjalan dengan
baik, lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga
kegiatan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi
masyarakat khususnya masyarakat Desa Ciapus.
D.

Pemanfaatan Masyarakat Desa Terhadap Nilai-Nilai Yang
Diperoleh Selama PkM
Program PkM merupakan salah satu bentuk pengabdian
dosen kepada masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada segala
bidang baik itu keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial
ekonomi dan lingkungan.
Dengan demikian diharapkan dosen dapat berperan aktif
dalam masyarakat dan dapat membantu masyarakat dalam
menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi
masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
Dalam kegiatan PkM ini diharapkan dosen dapat berkolaborasi
atau bekerja sama dengan masyarakat dalam memajukan wilayah
atau tempat PkM itu dilaksanakan.
Banyak sekali manfaat yang dirasakan selama kegiatan
PkM berlangsung, baik yang dirasakan oleh masyarakat maupun
oleh dosen itu sendiri. Berikut beberapa manfaat atau nilai-nilai
yang dapat kami rasakan dari terlaksananya program PkM ini,
antara lain :
1.
Dosen dapat memperdalam penghayatan tentang cara
berfikir dan bekerjasama serta menempatkan diri dalam
kehidupan bermasyarakat.
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2.

3.

4.

5.

6.

E.

Mendewasakan pemikiran dosen dalam melakukan
pengkajian, penelitian, dan pemecahan masalah yang ada
dalam masyarakat secara ilmiah dan praktis.
Memberikan pengalaman praktis bagi dosen dalam
melaksanakan program pembangunan masyarakat,
sehingga kelak setelah menjadi sarjana mampu berkiprah
dan siap ditempatkan dimana saja.
Mengembangkan potensi dosen untuk menjadi seorang
pembaharu (inovator), dan pemecah masalah (problem
solver).
Membangun rasa kepedulian seorang dosen terhadap
kemajuan masyarakat. Serta meningkatkan kerjasama,
ketelitian, ulet, cekatan dan penguasaan dan penempatan
diri yang baik dalam bermasayarakat.
Mendewasakan cara berpikir, bersikap, bertindak serta
dalam menghadapi permasalah yang terjadi ditengahtengah masyarakat.

Sikap Masyarakat Terhadap Kegiatan Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor
Sikap masyarakat terhadap kegiatan civitas STAI AlHidayah sangat antusias menyambut dan mendukung dalam
kegiatan PkM kami mereka mau membantu kegiatan kami
terutama pihak Desa DKM Al-Ikhlas dan DKM Nurul
Hikmah yang ikut serta aktif dalam membantu kegiatan
kami, tidak cuma sekedar membantu bahkan mereka pun
slalu memberi pinjaman ketika kami membutuhkan
peralatan untuk perlengkapan acara kami terutama Pak
Sekretaris Desa dan Pak Marbot masjid Al- Ikhlas dan
masjid Nurul Hikmah sangat banyak membantu kami
Alhamdulilah berkat bantuan mereka program PkM kami
pun berjalan lancar.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Al Hamdulillah, Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
(PkM) ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan
Pengabdian kepada Masyarkat Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) Al-Hidayah Bogor. Kegiatan PkM atau Pengabdian
kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk pengabdian dari
dosen STAI Al-Hidayah Bogor untuk masyarakat. Tim Dosen
melaksanakan kegiatan ini di Desa Ciapus Kecamatan Ciomas
Kabupaten Bogor yang berlangsung selama 3 yaitu dari bulan
Januari sampai Maret 2019.
Proposal yang dibuat oleh tim dosen mendapatkan izin dari
pihak-pihak yang terkait, kemudian program-program yang
direncanakan al hamdulillah dapat berjalan dengan sangat baik
sehingga dapat dijalankan oleh tim dosen
Pelaksanaan program yang dilakukan tim dosen didukung
oleh pendanaan dari DIPA STAI Al-Hidayah Bogor dan para
donator dalam mendukung kegiatan PkM ini. Sehingga program
PkM dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar karena
kekompakan dalam tim dosen serta dukungan yang sangat besar
dari desa dan juga masyarakat sekitar Desa Ciapus.
Dari pemaparan program yang ada dapat disimpulkan
bahwa program PkM di Desa Ciapus yang telah dijalankan
antara lain meliputi program bidang sosial, bidang kesehatan,
dan bidang keagamaan (ecoMasjid). Program bidang sosial ini
antara lain bersih-bersih mushola/masjid, khitanan masal,
santunan anak yatim dan pembagian sembako untuk duafa,
Pembuatan Sumur Bor, Pembagian Masker dan Handsanitazer,
Jumat Berkah, Festival Anak Sholeh, tebar hijab. Sedangkan
untuk bidang kesehatan antara lain diadakannya seminar
kesehatan. Adapun kegiatan agama yang dilakukan ialah tebar
iqra dan musaf Al-qur’an, kajian majelis ta’lim ibu-ibu dan lainlain.
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B. Saran
1. Bagi dosen diharapkan selalu menjalin silaturahmi
walaupun kegiatan PkM ini telah selesai sehingga dapat
meningkatkan tali silaturahmi dan hubungan kekerabatan
serta interaksi dengan masyarakat Desa Ciapus Kecamatan
Ciomas kabupaten Bogor.
2. Meningkatkan hubungan yang lebih harmonis antara civitas
akademika STAI Al-Hidayah Bogor dengan para petugas di
Desa Ciapus.
3. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antar civitas
akademika dan masyarakat warga Desa Ciapus.
4. Untuk selaalu menjaga tali silaturahmi, rasa persaudaraan,
kerjasama dan semangat gotong-royong antar sesama.
5. Diharapkan adanya kegiatan yang berkesinambungan yang
dilakukan oleh masyarakat dalam meneruskan programprogram yang telah dilaksanakan dalam kegiatan PkM
sehingga Desa Ciapus lebih maju lagi .
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.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
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(Pembukaan PkM di Masjid Al-Ikhlas Desa Ciapus Kecamatan
Ciomas Kabupaten Bogor)

I

40

41

(Pembagian Masker dan Handsanitizer)
Dalam kegiatan ini kami memberikan masker dan
handsanitizer untuk masyarakat sekitar dengan cara door to door, hal
ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah tersebarnya virus
COVID-19.

42

(Pembersihan Masjid dan Wakaf Sarana Prasarana Masjid)
Pada kegiatan ini kami mengambil langkah nyata dalam bentuk
pembersihan lingkungan masjid dan penghijauan di area masjid yang
bertujuan selain melakukan pembersihan lingkungan juga agar
meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan.
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(Pembagian Sembako Yatim dan Dhuafa dampak COVID-19,
Baju Layak Pakai dan APD)
Dalam kegiatan ini kami membagikan paket sembako untuk
masyarakat sekitar yang membutuhkan.
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(Jum’at Berkah)
Dalam kegiatan ini kami mengisi jum’at berkah dengan
membagikan nasi kotak pada masyarakat sekitar masjid Nurul
Hikmah, ojek online, dan jama’ah selepas sholat jum’at. Kami juga
membagikan beras untuk anak-anak yatim dhuafa.
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(Pembagian Alquran dan Iqro)
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat masyarakat
dan anak-anak di Desa Ciapus dalam belajar dan membaca Alquran,
juga menambah fasilitas Alquran di beberapa Masjid Desa Ciapus.

47

(Mengisi Kajian Majlis Ta’lim dan Pembagian Kerudung)

(Seminar Kesehatan Thibun Nabawi dan Bekam Masal)

48

(Festival Anak Muslim & Muslimah)
Pada kegiatan ini kami mengadakan beberapa perlombaan
tingkat TK dan SD yang bertemakan keagamaan. Adapun perlombaan
yang dilaksanakan adalah membaca surat ad-dhuha (SD) dan Al-Falaq
(TK) dengan tartil, adzan, membaca puisi, dan pildacil.
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50

(Santunan Yatim Dhuafa)

51

(Khitanan Masal Yatim Dhuafa)
Kegiatan ini diikuti oleh 45 anak dan ditangani oleh empat
dokter yang semuanya tetap menerapkan protokol kesehatan.
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(Pembuatan Sumur Bor)

54

(Penutupan PKM di Masjid Al-Ikhlas)

55

56

