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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji hanya bagi Allah Robb semesta alam yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang dan selalu memberi kemudahan dan 

kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim secara kolaboratif. Sholawat 

dan sallam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

Shollallohu „Alaihi wa Sallam, kepada para keluarganya, para 

sahabatnya,   Tabi‟in,   Tabi‟ut   Taabi‟in   dan   kita   semua   sebagai 

ummatnya yang senantiasa istiqomah untuk meneladani Beliau 

hingga akhir zaman. Amiin Yaa Robbal‟aalamiin. 

Alhamdulillah kami selaku tim pelaksana kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat telah selesai menjalankan berbagai 

kegiatan selama kurang lebih satu bulan di Desa Sukamakmur, 

Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. 

Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan yang kami jalankan dari 

awal sampai akhir berjalan dengan maksimal, dan hasilnya dapat 

dirasakan langsung oleh warga masyarakat sekitar. 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atau yang sering 

kita sebut dengan PkM merupakan salah satu tugas dari Tridarma 

Perguruan Tinggi. Tridarma Perguruan Tinggi meliputi; pendidikan 

dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Dengan amanah Tridarma Perguruan Tinggi 

dosen dan mahasiswa tidak hanya bergelut di kelas untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar, penelitian dan 

pengembangan, tetapi juga melaksanakan kegiatan pengabdian di 

masyarakat. Dengan demikian ilmu-ilmu yang didapat di dunia 

kampus dapat diaplikasikan dan diterapkan di tengah-tengah 

masyarakat, sehingga masyarakat juga merasakan dampak 

manfaatnya. 

Dalam kesempatan ini tim pengabdian kepada masyarakat 

melaksanakan kegiatan PkM dengan tema “Pemberdayaan 

Masyarakat Terhadap Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat, Dan 
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Ketahanan Pangan di Era New Normal.” Tema ini bertujuan 

untuk memberikan solusi kepada Warga Desa Sukamakmur dalam 

mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat selama masa 

pandemi Covid-19. 

Manfaat kegiatan bagi dosen untuk memenuhi kewajiban 

Tridarma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan pada setiap semester. Dengan 

melaksanakan kegiatan tersebut diharapkan para dosen semakin 

meningkat kompetensi dan keilmuannya, dan dapat memberikan 

berbagai solusi di masyarakat yang sangat dibutuhkan. 

Manfaat kegiatan PkM bagi mahasiswa adalah menjadi ajang 

pelatihan dan pendidikan untuk menjalankan kegiatan akademik 

sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Mahasiswa akan 

merasakan secara riil fenomena yang terjadi di lapangan. 

Manfaat kegiatan PkM bagi masyarakat adalah terjadinya 

proses integrasi keilmuan yang diterapkan di tengah-tengah 

masyarakat berdasarkan kebutuhan dalam dalam rangka menjawab 

permasalahan-permasalahan yang harus disolusikan. 

Dan kami dari Tim Pelaksana Kegiatan PkM mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

berpartisipasi dalam mendukung dan membiayai kegiatan ini. 

Semoga kegiatan ini bermanfaat dan berjalan secara 

berkesinambungan. Dan semoga Alloh Subhanahu wa Ta‟ala 

membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amiin Yaa 

Robbal‟alamiin. 

 
Bogor, 16 Februari 2020 

 

 
Tim PkM 
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP 

LINGKUNGAN, PERILAKU HIDUP SEHAT, DAN 

KETAHANAN PANGAN DI ERA NEW NORMAL 

 

 
A. Gambaran Umum 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema 

“Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Lingkungan, Perilaku 

Hidup Sehat, dan Ketahanan Pangan di Era New Normal” 

merupakan respons Tim Peneliti terhadap dampak yang 

dirasakan Warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, 

Kabupaten Bogor pada masa pandemi Covid-19. Mencermati 

kondisi Warga Desa Sukamakmur yang masih banyak berada 

di bawah garis kemiskinan maka Tim Peneliti memfokuskan 

pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai 

program yang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan. 

Program-program yang dilaksanakan mudah-mudahan dapat 

memberikan kontribusi yang besar terhadap Warga Masyarakat 

Desa Sukamakmur. 

Kegiatan-kegiatan yang kami jalanlan dituangkan 

secara rinci dalam bentuk Laporan Kegiatan Pengabdian 

Kepada Masyarakat yang dilengkapi dengan data-data dan 

dokumen lampiran yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 
B. Struktur Laporan Substansi Kelompok Dosen 

Struktur laporan pengabdian kepada masyarakat ini didasarkan 

pada rencana kegiatan yang direalisasikan dalam bentuk 

program-program yang diharapkan menjadi solusi bagi warga 

masyarakat Desa Sukamakmur, Kecamatan  Ciomas, 

Kabupaten Bogor. 
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Tim Penyusun Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Ketua : Dr. Sujian Suretno, S.Th.I., M.M. 

Anggota 1 : Muhamad Priyatna, M.Pd.I. 

Anggota 2 : Ujang Andi Yusuf, Lc. M.Pd.I. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Pendahuluan 

Berdasarkan hasil indepth interview, observasi, dan 

studi dokumentasi Tim Peneliti menemukan sejumlah 

permasalahan yang menimpa Warga Desa Sukamakmur, 

Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Berdasarkan 

keterangan yang di dapat dari Kepala Desa Sukamakmur, Ibu 

Sri Widiarti bahwa Desa Sukamakmur termasuk ke dalam 

kategori wilayah zona merah, kurang lebih ada 50 orang warga 

yang terpapar Covid-19, diantaranya ada yang sembuh, sedang 

dirawat dan meninggal dunia. Warga Desa Sukamakmur 

mempertahankan kehidupannya dengan berbagai mata 

pencaharian misalnya seperti buruh tani, pengrajin sandal dan 

sepatu, buruh kasar, pegawai negeri sipil, dan lain-lain. Selama 

masa pandemi Covid-19 ini warga Desa Sukamakmur banyak 

yang terdampak pada masalah ekonomi, terutama hal tersebut 

dialami oleh mereka yang berpenghasilan dari pengrajin sandal 

dan sepatu. Selama pandemi usaha mereka tutup dikarenakan 

jumlah permintaan yang menurun derastis. Berdasarkan 

kondisi tersebut Tim Peneliti berusaha untuk memberikan 

solusi bagi warga Desa Sukamakmur untuk mengatasi masalah 

utama mereka yaitu Kesehatan dan ekonomi. 

Menurut keterangan yang didapat dari Kepala Desa 

Sukamakmur dan juga pengrajin, bahwa dampak yang dialami 

oleh pengrajin sangat sistemik. Dampak yang timbul di 

antaranya adalah; (1) dampak ekonomi, (2) dampak  kesehatan, 

(3) dampak Pendidikan, dan (4) dampak keterpurukan mental. 

Dampak      ekonomi      yang      diderita      pengrajin    sangat 
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memperihatinkan, sebagian besar dari mereka hidup di bawah 

garis kemiskinan. Kondisi ini diperparah lagi dengan pandemic 

Covid-19 yang membuat mereka terpuruk dan hampir 

kehilangan pekerjaan. Di sisi yang lain model industry 

rumahan seperti ini lambat laun memperburuk kondisi 

kesehatan mereka tempat kerja yang lembab dan pengap tak 

jarang mengakibatkan penyakit paru-paru dan sesak napas. 

Lingkungan kerja semakin kumuh dan menjadi sarang 

penyakit. Hasil temuan PkM dengan objek yang sama 

menegaskan kondisi empiric tersebut. 

Untuk masalah Kesehatan kami membantu mereka 

dengan memberikan bantuan Kesehatan seperti masker dan 

lain-lain, kami juga bekerjasama dengan pemerintah untuk 

memberikan penyuluhan terkait dengan pentingnya program 3 

M yaitu Penerapan 3M dapat dilakukan dengan menjalankan 

setidaknya 3 (tiga) perilaku disiplin yaitu: memakai masker, 

mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 

Masih cukup banyak masyarakat yang enggan melaksanakan 

3M secara konsisten. Padahal, kepatuhan terhadap 3M mutlak 

menjadi prasyarat memutus rantai penularan Covid-19. Hasil 

survei Tim PkM selama tanggal 6 Januari 2020 sampai 15 

Februari 2020 menunjukkan masih banyaknya masyarakat 

yang belum mengenakan masker ketika bepergian keluar 

rumah. Masyarakat sangat yakin tidak akan tertular Covid-19. 

Maka dari itu, sosialisasi terhadap masyarakat di Desa 

Sukamakmur ini menjadi penting untuk lebih menyadarkan 

masyarakat akan perlunya kehidupan normal baru (New 

Normal) dimana salah satu nya adalah merubah perilaku 

bermasyarakat ditengah pandemi Covid-19 melalui program 

pengabdian kepada masyarakat. 
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Untuk masalah ketahanan pangan kami Membantu 

dalam penyediaan bahan pangan berupa sayuran dan ikan segar 

sebagai salah satu bentuk dari ketahanan pangan keluarga di 

masa pandemi seperti ini. Dengan menggunakan Sistem 

Akuaponik melalui penggabungan budidaya pemeliharaan ikan 

dan pemeliharaan tanaman. Kami berharap program-program 

pengabdian kepada masyarakat yang kami jalankan dapat 

berjalan dengan maksimal. 

1.2. Metodologi PkM 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif. Tim 

PkM berusaha mengkaji secara mendalam permasalahan yang 

terjadi berdasarkan data dan fakta yang sahih dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Tim PkM menggunakan pendekatan 

fenomenologi dan sosio ekonomi untuk memahami gejala 

sosial ekonomi yang timbul akibat dari dampak pandemi yang 

sudah berlangsung cukup lama ini. Teknik pengumpulan data 

menggunakan indepth interview (wawancara yang mendalam) 

semi tidak terstruktur terhadap beberapa informan yang 

dibutuhkan seperti Kepada Desa Sukamakmur, RT, RW, 

Warga Masyarakat, Dinas terkait, dan lain-lain, kemudian 

menggunakan observasi dengan melakukan pengamatan secara 

langsung ke lokasi kejadian yaitu di Desa Sukamakmur, 

Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. 

Kemudian Tim PkM juga melakukan studi dokumentasi 

untuk mendapatkan data-data terkait dengan kegiatan 

pemerintah Desa Sukamakmur dalam aksinya menangani 

pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 dan memulihkan 

perekonomian di Desa tersebut. 
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Teknik analisis data menggunakan teori Miles and 

Huberman mulai dari katergorisasi, data, reduksi data dan 

interpretasi atau verifikasi data. 

 
1.3. Teori yang Dijadikan Dasar PkM 

Strategi ini mengacu pada teori yang digagas oleh 

Abraham Maslow yaitu “The Hirarcy of Need”, teori ini 

menjelaskan bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar manusia 

menunjang kebutuhan setelahnya. Hal ini dapat digambarkan 

dalam diagram piramida berikut ini: 
 

Berdasarkan teori ini Tim Peneliti optimis bahwa 

permasalahan berat dan berdampak sistemik yang diderita oleh 

Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor 

selama pasa pendimi Covid-19 dapat dipecahkan dengan baik. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM SUBJEK/OBJEK SASARAN 

 

2.1. Gambaran Demografi Umum Desa Sukamakmur, 

Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. 

A. Kondisi Objektif Desa 

1. Sejarah Desa 

a) Legenda Desa (Sasakala) 

Sungai Ciapus merupakan salah satu sungai yang 

terdapat di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, 

yang mana disana terdapat salah satu wilayah yang tepat 

berada di sekitar sungai yaitu Desa Sukamakmur. 

Asal mula nama Sukamakmur berasal dari kondisi 

wilayah disekitar sungai ciapus yang begitu subur dan 

makmur dengan banyaknya masyarakat yang 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sehingga 

masyarakat di wilayah tersebut menyebutnya dengan nama 

“Suka Makmur” yang akhirnya menjadi nama Desa di 

wilayah tersebut yaitu “Desa Sukamakmur”. 

Sebelum terbentuknya Pemerintah Desa Sukamakmur, 

Daerah ini hanya merupakan daerah kecil yang ada di 

wilayah Desa Ciapus yang merupakan Desa Induk dari 

wilayah ini. Namun seiring dengan meningkatnya laju 

pertumbuhan penduduknya sehingga daerah ini menjadi 

salah satu Desa Pemekaran dari Desa Ciapus dan di beri 

nama ”Desa Sukamakmur” dengan demikian diangkatlah 

tokoh masyarakat selaku Pejabat Kepala Desa pertama yaitu 

Bapak Sumanta. 

Penggagas nama Sukamakmur pertama kali berasal dari 
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masyarakat itu sendiri dengan tokoh-tokoh masyarakat yang 

sangat berpengaruh pada jaman itu. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan 

teknologi yang ada Desa Sukamakmur sekarang berbeda 

dengan Desa Sukamakmur yang dulu, namun jiwa semangat 

dan rasa persatuan tetap dikedepankan demi menjaga 

keutuhan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia. 

 
b) Terbentuknya Desa Sukamakmur 

Pada tahun 1978 terbentuklah Forum Pemekaran Desa 

berdasarkan aspirasi masyarakat yang merupakan tindak 

lanjut dari rencana Pemekaran 14 (empat belas) Desa di 

Kecamatan Ciomas salah satunya Desa Ciapus (Legenda 

Desa) dan terbentuklah Desa Sukamakmur berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 

168/Pm.121/VIII/1978. 

Tabel 1 

Urutan Pejabat Kepala Desa Sampai dengan Tahun 2020 
 

N 

O. 

NAMA KEPALA 

DESA 

TAHUN 

MENJABAT 

 

KETERANGAN 

1 Sumanta 1978 s/d 1980 Pejabat Kepala Desa 

 
2 

 
H. Abdul Gani 

 
1980 s/d 1988 

Melalui Pemilihan 

Kepala Desa secara 
langsung 

3 H. Abdul Gani 1988 s/d 1990 Pejabat Kepala Desa 

 
 

4 

 
 

H. M. Hasanudin 

 
 

1990 s/d 1998 

Pergantian dan 

Pemilihan Kepala 

Desa secara 
langsung 
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5 Muharam 1998 s/d 1999 
Pejabat sementara 

Kepala Desa 

 
 

6 

 
 

Totong Sukardi 

 
 

1999 s/d 2001 

Pergantian dan 

Pemilihan Kepala 

Desa secara 
langsung 

7 H. Abdul Gani 2001 s/d 2002 
Pejabat sementara 
Kepala Desa 
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H. M. Sibli 

 
 

2002 s/d 2007 

Pergantian dan 

Pemilihan Kepala 

Desa secara 
langsung 

9 Iwan S 2007 
Pejabat sementara 
Kepala Desa 

 
 

10 

 
 

E. Yuliman 

 
 

2007 s/d 2010 

Pergantian dan 

Pemilihan Kepala 

Desa secara 
langsung 

11 H. Abdul Gani 2010 s/d 2011 
Pejabat sementara 
Kepala Desa 

 
 

12 

 
 

Sri Widiarti 

 
 

2011 s/d 2017 

Pergantian dan 

Pemilihan Kepala 

Desa secara 
langsung 

 

 

B. Kondisi Geografi 

Desa Sukamakmur merupakan salah satu Desa yang 

berada di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, 

dengan luas wilayah 182,525 Ha dan ketinggian 250 Meter 

di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat curah hujan 

375 m3/tahun. 

Wilayah Pemerintah Desa Sukamakmur terbagi 

dalam 7 rukun warga (RW) dan 37 rukun tetangga (RT) 

dengan rincian sebagai berikut : 
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1. Rukun Warga (RW) 01 terdiri dari 5 Rukun Tetangga (RT) 

2. Rukun Warga (RW) 02 terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT) 

3. Rukun Warga (RW) 03 terdiri dari 5 Rukun Tetangga (RT) 

4. Rukun Warga (RW) 04 terdiri dari 5 Rukun Tetangga (RT) 

5. Rukun Warga (RW) 05 terdiri dari 4 Rukun Tetangga (RT) 

6. Rukun Warga (RW) 06 terdiri dari 5 Rukun Tetangga (RT) 

7. Rukun Warga (RW) 07 terdiri dari 7 Rukun Tetangga (RT) 

Batas-batas Wilayah Desa Sukamakmur adalah sebagai 

berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ciapus 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pagelaran 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukaluyu 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukaharja 

Jarak dari Ibu Kota Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, 

Propinsi Jawa Barat dan Ibu Kota Negara adalah sebagai 

berikut : 

 Ibu Kota Kecamatan Ciomas: 2 KM 

 Ibu Kota Kabupaten Bogor: 22 KM 

 Ibu Kota Propinsi Jawa Barat: 120 KM 

 Ibu Kota Negara:64 KM 

Pemanfaatan lahan / Penggunaan tanah dan Sumber Daya Alam 

di Desa Sukamakmur adalah sebagai berikut : 

 Perumahan/Pemukiman/Pekarangan : 

 
91 

 
Ha 

 Sawah : 34 Ha 

 Ladang : 28 Ha 

 Jalan Kabupaten : 2,5 Ha 

 Pemakaman / Kuburan : 5 Ha 

 Perkantoran : 0 Ha 

 Lapangan Olah Raga : 0.5 Ha 

 Tanah / Bangunan Pendidikan : 1 Ha 
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 Tanah / Bangunan Peribadatan : 1 Ha 

 Bangunan Kantor Desa : 0,4 Ha 

 Jalan Desa : 0,25 Ha 
 

 

 

No. Jenis Jumlah/Luas Lokasi 

1 Tanah Kas Desa 10.800 m2 Ds. Sukamakmur 

2 Batu Alam/Batu Pasir - - 

3 Hutan Bambu - - 

4 Kayu - - 

5 Lahan Pekarangan 78.000 m2 Ds. Sukamakmur 

6 Tanah Sawah 50.000 m2 Ds. Sukamakmur 

7 Tanah pertanian/Palawija 50.000 m2 Ds. Sukamakmur 

8 Tanah Hibah masyarakat 525 m2 Ds. Sukamakmur 

9 Sumber mata air 400 m2 Ds. Sukamakmur 

10 Bangunan sekolah 12.000 m2 Ds. Sukamakmur 

11 Sungai/solokan 10.000 m2 Ds. Sukamakmur 

12 Tanah Kuburan umum 45.000 m2 Ds. Sukamakmur 

13 Tanah perkantoran 500 m2 Ds. Sukamakmur 

 
 

C. Kondisi Demografi 

Jumlah Penduduk Desa Sukamakmur sampai dengan 

akhir Desember 2019 tercatat sebanyak : 10.728 Jiwa yang 

terdiri dari : 

 Laki – laki : 5.345 Jiwa 

 Perempuan : 5.383 Jiwa 

 Jumlah Kepala Keluarga : 2.943 KK 
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Tabel 3 

Jumlah Penduduk 

Data Desa Sukamakmur Tahun 2020 
 

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase (%) 

1 Laki-laki 5.345 Jiwa 51.39 

2 Perempuan 5.383 Jiwa 48.61 

 Jumlah 10.728 Jiwa 100 

 
Tabel 4 

Usia Penduduk 
Data Desa Sukamakmur Tahun 2020 

 
 

No. Usia Jumlah Prosentase (%) 

1 0 – 4 Tahun 1155 9.5 

2 5 – 9 Tahun 962 8.9 

3 10 – 14 Tahun 984 8.6 

4 15 – 19 Tahun 1072 9.3 

5 20 – 24 Tahun 934 8.9 

6 25 – 29 Tahun 1115 9.9 

7 30 – 34 Tahun 926 8.6 

8 35 – 39 Tahun 898 8.6 

9 40 – 44 Tahun 609 8.3 

10 45 – 49 Tahun 601 7.0 

11 50 – 54 Tahun 524 5.3 

12 55 – 59 Tahun 312 4.4 

13 60 – 64 Tahun 261 2.7 

14 65 – 69 Tahun 185 2.3 

15 70 Tahun ke atas 190 3.9 
 JUMLAH 10.728 100 
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Tabel 5 

Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga 

Menurut Rukun Warga (RW) 
 

 

 
No 

 
RW 

Jumlah 

Kepala Keluarga Penduduk 

1 01 534 1791 

2 02 536 1556 

3 03 284 1114 

4 04 377 1791 

5 05 367 1323 

6 06 342 1416 

7 07 503 1737 

Jumlah 2.943 10.728 

 

Tabel 6 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan 

Administrasi Kependudukan 

 

No Jenis Jumlah Prosentase (%) 

1 
Jumlah Kepala 
Keluarga 

2.943 
 

2 
Penduduk Memiliki 

Kartu Keluarga (KK) 
2.764 82,5 

3 
Jumlah Penduduk 

Wajib KTP 
2.943 

 

4 
Penduduk Memiliki 
KTP 

7.541 87 

 

5 
Penduduk Memiliki 

Akta 
Kelahiran 

 

2.029 
 

14,5 
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Tabel 7 

Tingkat Pendidikan Penduduk Data Desa Sukamakmur 
Tahun 2020 

 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 

1 Belum Sekolah 1.361 13.05 

2 Tidak Tamat SD 1.298 12.44 

3 Tamat SD 1.917 18.38 

4 Tidak Tamah SLTP 497 4.76 

5 Tamat SLTP 2.214 21.23 

6 Tidak Tamat SLTA 215 2.06 

7 Tamat SLTA 2.518 24.81 

8 Diploma 1 16 0.1 

9 Diploma 2 54 0.6 

10 Diploma 3 179 2.0 

11 Strata 1 55 0.6 

12 Strata 2 6  

13 Strata 3 3  

 JUMLAH 8.542  
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Mengenai keadaan Penduduk berdasarkan agama yang di 

anut adalah sebagai berikut : 

 Islam : 10.689 Orang 

 Katholik : 25 Orang 

 Protestan : 8 Orang 

 Budha : 4 Orang 

 Hindu : 2 Orang 

 Khonghucu : - Orang 

 

 
Tabel 8 

Jenis Mata Pencaharian 

Data Desa Sukamakmur Tahun 2020 
 
 

 

No. 

 

Mata Pencaharian 

 

Jumlah 

 

Keterangan 

1 PNS Umum 55  

2 PNS Guru 20  

3 Guru Honor 35  

4 TNI 6  

5 POLRI 7  

6 Pensiunan TNI/POLRI 7  
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7 Pensiunan PNS/Guru 18  

8 Pensiunan BUMN 2  

9 Karyawan Swasta 1347  

10 Buruh 935  

11 Tukang 59  

12 Wiraswasta 754  

13 Pedagang Keliling 25  

14 Pedagang 58  

15 Petani 154  

16 Peternak -  

17 Buruh tani 256  

18 Buruh ternak 27  

19 Sopir 75  

20 Pengemudi Ojeg 100  

21 Dokter 3  

22 Ustadz 48  

23 Bidan 2  

24 Perawat -  

25 Artis/Seniman -  

26 Dukun/Paranormal -  

27 Anggota Dewan -  

28 Wartawan -  

29 Mahasiswa 20  

30 Pelajar 500  

31 Mengurus rumah tangga 2056  

32 Tidak bekerja 652  

33 Lainnya -  

 JUMLAH 7.221  
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Sumber Daya Pembangunan Desa 

Tabel 9 

Sarana Pendidikan 
Data Desa Sukamakmur Tahun 2020 

 

No. Jenis Sarana Pendidikan Jumlah Lokasi 

1 TK - - 

2 RA 3 Ds Sukamakmur 

3 PAUD 5 Ds Sukamakmur 

4 TKA/TPA 6 Ds Sukamakmur 

5 Play Group - - 

6 SD Negeri 4 Ds Sukamakmur 

7 SD Swasta - - 

8 MI 2 Ds Sukamakmur 

9 SLTP Negeri 1 Ds Sukamakmur 

10 SLTP Swasta/Tsanawiyah 1 Ds Sukamakmur 

11 SLTA - Ds Sukamakmur 

12 SMA Swasta/Aliayh 1 Ds Sukamakmur 

13 Paket A - - 

14 Paket B - - 

15 Paket C - - 

16 Pondok Pesantren 9 Ds Sukamakmur 

17 Lainnya - - 

 JUMLAH 32  
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Tabel 10 

Sarana Keagamaan 
Data Desa Sukamakmur Tahun 2020 

 
 

No. Jenis Sarana Jumlah Lokasi 

1 Masjid Jami 19 Ds Sukamakmur 

2 Langgar/Mushola 20 Ds Sukamakmur 

3 Pondok Pesantren 9 Ds Sukamakmur 

4 Gereja - - 

5 Vihara - - 

6 Lainnya - - 

 
 

Tabel 11 

Sarana Tempat Usaha/Ekonomi Masyarakat Data Desa 

Sukamakmur Tahun 2020 
 

 
 

No. Jenis Jumlah Lokasi 

1 Konveksi 2 Ds Sukamakmur 

2 Bengkel Motor/Mobil 5 Ds Sukamakmur 

3 Bengkel Sepatu 59 Ds Sukamakmur 

4 Kios Bensin 17 Ds Sukamakmur 

5 Warnet 1 Ds Sukamakmur 

6 Toko 18 Ds Sukamakmur 

7 Waserda 12 Ds Sukamakmur 
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8 Warung 18 Ds Sukamakmur 

9 Penggilingan Padi 2 Ds Sukamakmur 

10 Pengrajin Gelasan - Ds Sukamakmur 

11 Pengrajin Makanan 
Ringan 

21 
Ds Sukamakmur 

12 Tambal Ban 8 Ds Sukamakmur 

13 Counter Pulsa 17 Ds Sukamakmur 

14 Pengemudi Ojeg 34 Ds Sukamakmur 

15 Bum Desa 1 - 

16 Penjual Masakan Matang 4 Ds Sukamakmur 

17 Warung Sate - - 

18 Loket Pembayaran Listrik 1 Ds Sukamakmur 

19 Biro Jasa 3 Ds Sukamakmur 

20 Penjahit 6 Ds Sukamakmur 
 JUMLAH 229  

 

 

 

Tabel 12 

Sarana Olah Raga 
Data Desa Sukamakmur Tahun 2020 

 

No. Jenis Jumlah Lokasi 

1 Lapangan Sepak Bola 2 Ds Sukamakmur 

2 Lapangan Bola Volly - Ds Sukamakmur 

3 Lapangan Tenis Meja - Ds Sukamakmur 

4 Lapangan Bulu Tagkis 3 Ds Sukamakmur 

5 Lainnya - - 

 JUMLAH 5  
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Tabel 13 

Sarana dan Prasarana Kesehatan Data Desa Sukamakmur 

Tahun 2020 
 

 
 

No. Jenis Jumlah Lokasi 

1 Puskesmas 1 Ds Sukamakmur 

2 Rumah Bersalin 1 Ds Sukamakmur 

3 Poliklinik 1 Ds Sukamakmur 

4 Gedung Posyandu 2 Ds Sukamakmur 

5 Posyandu 13 Ds Sukamakmur 

 

 

Sedangkan jumlah tenaga Medis yang ada dan 

melaksanakan Praktek di Desa Sukamakmur adalah 

sebagai berikut : 

- Dokter Swasta : 1 Orang 

- Bidan Desa : 1 Orang 

- Dukun Beranak : 5 Orang 

- Kader Posyandu : 68 Orang 
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Sumber Daya Sosial Budaya 

Tabel 14 

Jenis Kesenian dan Budaya Data Desa Sukamakmur Tahun 

2020 

No. Jenis Jumlah Kondisi 

1 Qasidah/Marawis 4 Ds Sukamakmur 

2 Marching band 1 Ds Sukamakmur 

 JUMLAH 5  

 
 

Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya. 

Tabel 15 

Data Sumber Pendapatan Desa Data Desa Sukamakmur Tahun 

2020 

 

No. Uraian Pendapatan Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) 

1 Pendapatan Asli Desa - - 

2 Dana Desa 959.511.359 959.511.359 

3 ADD 617.762.201 617.762.201 

4 BHPRD 342.058.884 342.058.884 

5 Bantuan Provinsi 127.288.000 127.288.000 

6 Bantuan Kabupaten 120.000.000 120.000.000 

7 Silpa Tahun Sebelumnya 3.309.011 3.309.011 

 JUMLAH 2.169.929.455 2.169.929.455 
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Tabel 16 

Data Inventaris Desa 
Data Desa Sukamakmur Tahun 2020 

 

No. Jenis Inventaris Desa Jumlah Kondisi 

1 Tanah untuk Kantor Desa 400 m2 Baik 

2 Meja Kerja 9 buah Baik 

3 Komputer/PC 1 unit Baik 

4 Laptop 4 unit Baik 

5 Printer 3 unit Baik 

6 Stabilizer 2 unit Baik 

7 Soundsystem 1 paket Baik 

8 Lemari Arsip 3 unit Baik 

9 Kursi Rapat 50 buah Baik 

10 Meja Rapat 4 unit Baik 

11 Kursi 9 buah Baik 

12 Mebeuler 2 unit Baik 

13 Kendaraan Dinas Roda 2 2 unit Baik 

14 Kendaraan Dinas Roda 4 1 unit Baik 

 

E. PENUTUP 

Demikian Profil Desa Sukamakmur ini kami buat untuk di 

ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya guna 

memenuhi kebutuhan informasi dan gambaran umum Desa 

Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. 
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BAB III 

PROGRAM DAN PELAKSANAAN 

 
 

A. Program 

Secara garis besar, terdapat lima bidang garapan 

yang menjadi inti sasaran kegiatan ini yaitu: 

1. Bidang Dakwah Keagamaan 

a. Tebar 50 Al-Qur’an dan 60 Iqro ke 

Lembaga Keagamaan dan Anak Yatim 

Kegiatan penyebaran Al-Qur‟an dan Iqro 

ke lembaga keagamaan terutama lembaga yang 

berkaitan  dengan  baca  tulis  Al-Qur‟an  seperti 

Madrasah yang berada di Kampung Permeha, 

Madrasah pada Program Satu Desa  Satu 

Hafizh (SADESHA), dan beberapa anak yatim 

di Desa Sukamakmur yang membutuhkan. 

Sehingga  dengan  penyebaran  Al-Qur‟an  ini, 

diharapkan akan menumbuhkan semangat 

dalam membaca dan menghafalkan Al-Qur‟an. 

b. Bersih-bersih Mushola di Wilayah Desa 

Sukamakmur 

Bersih-bersih Mushola dan pengadaan 

alat kebersihan merupakan kegiatan yang 

dielenggarakan dalam rangka memakmurkan 

Mushola di Desa Sukamakmur, yang 

bertujuan untuk menjadikan Mushola lebih 

terasa nyaman dan bersih. Serta menambah 

kecintaan  dan  rasa  semangat  para  jama‟ah 

untuk datang menunaikan ibadah di Mushola 
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baik itu sholat ataupun kegiatan keagamaan 

lainnya. 

c. Program Santri Satu Desa Satu Hafizh 

(SADESHA) 

Program SADESHA ini merupakan 

kegiatan belajar Al-Qur‟an untuk anak usia 

dini sampai jenjang SMA dengan materi yang 

diajarkan berupa hafalan Al-Qur‟an. Program 

ini diadakan oleh pemerintah jawabarat  

dalam rangka mewujudkan tujuan untuk 

mencetak generasi qurani di berbagai Desa 

wilayah Jawa-Barat. 

2. Bidang Sosial 

Pada bidang ini lebih mengarah kepada 

peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan 

yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam hal ini 

program yang dijalankan adalah sebagai berikut: 

a. Kerja Bakti di Lingkungan Madrasah di 

Desa Sukamakmur 

Kerja bakti adalah kegiatan sosial yang 

berguna untuk membersihkan lingkungan 

sekitar dari berbagai kotoran dan sampah 

yang mengganggu. Seperti membersihkan 

karpet dari kotoran yang ditimbulkan dari 

sisa-sisa makanan ringan yang disediakan 

pada acara majelis ta‟lim, menyapu dan 

mengepel ruangan Madrasah dan halaman 

Madrasah. Kegiatan ini bertujuan agar 

lingkungan madrasah terjaga kebersihan, 
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keindahan dan kenyamanannya. Sehingga 

terhindar dari berbagai jenis penyakit yang 

membahayakan. 

b. Tebar Sembako dan Santunan Anak 

Yatim 

Kegiatan sosial ini bertujuan untuk 

memberikan pelayanan berupa  paket 

sembako gratis kepada masyarakat yang 

membutuhkan, dalam hal ini yaitu anak-anak 

yatim dan dhuafa dalam cakupan wilayah 

tertentu di Desa Sukamakmur yang memiliki 

keterbatasan ekonomi dan dalam keadaan 

fakir yang sangat membutuhkan uluran 

tangan dan bantuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

c. Wakaf Sarana Penunjang Kebersihan 

Mushola dan Madrasah 

Kegiatan ini memberikan bantuan dari 

segi logistik yang dibutuhkan oleh Mushola 

dan Madrasah seperti; sapu lidi, sapu ijuk, 

alat pel, sabun pewangi, serokan sampah, 

tempat sampah dan lainnya. Kegiatan ini 

diharapkan dapat memicu semangat 

masyarakat untuk memelihara kebersihan 

lingkungan Mushola dan Madrasah. Serta 

terjaganya kenyamanan Mushola dan 

Madrasah sehingga para jama‟ah yang akan 

melaksanakan ibadah dan kegiatan 

keagamaan lainnya menjadi semangat. Sarana 

penunjang ini juga diharapkan mampu 
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memberikan kesan bahwa Mushola dan 

Madrasah memiliki fasilitas kebersihan yang 

layak dan juga baik. 

3. Bidang Pendidikan 

Pada bidang ini diadakan wakaf  buku Iqra‟ dan 

wakaf alat tulis. Wakaf Sarana Pendidikan dan 

Tebar buku Iqro adalah program kegiatan 

memberikan bantuan dari segi logistik yang 

dibutuhkan Madrasah dan TPA, serta komunitas 

pengajian masyarakat dalam rangka pengadaan 

alat-alat penunjang pembelajaran. Diharapkan 

dengan adanya kegiatan ini, para pihak yang 

terlibat khususnya penerima manfaat dapat 

memaksimalkan usaha belajar yang lebih giat 

dalam menambah wawasan keilmuan 

4. Bidang Ekonomi 

Mengadakan penyuluhan terkait maslah 

ketahanan pangan, yakni membantu dalam 

penyediaan bahan pangan berupa sayuran dan ikan 

segar sebagai salah satu bentuk dari ketahanan 

pangan keluarga di masa pandemi. Dengan 

menggunakan Sistem Akuaponik melalui 

penggabungan budidaya ikan dan tanaman. 

5. Bidang Kesehatan 

Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi 3M 

kepada masyarakat di Desa Sukamakmur untuk 

lebih menyadarkan masyarakat akan perlunya 

kehidupan normal baru (New Normal) yang salah 

satu nya adalah merubah perilaku bermasyarakat 

ditengah pandemi Covid-19 
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B. Pelaksanaan 

Mulai dari penentuan rencana program kegiatan 

sampai kepada tahap pelaksanaannya, merupakan langkah 

yang harus menjadi perhatian yang serius serta 

kesungguhan yang kuat dari tim pelaksana di Desa 

Sukamakmur. Adapun bentuk pelaksanaan kegiatannya 

adalah: 

1. Mengadakan Pelatihan Ketahanan Pangan 

Media Aquaponik 

Secara umum bertujuan untuk membantu 

dalam penyediaan bahan pangan berupa sayuran 

dan ikan segar sebagai salah satu bentuk dari 

ketahanan pangan keluarga di masa pandemi. 

Sistem Akuaponik ini menggabungkan budidaya 

pemeliharaan ikan dengan pemeliharaan tanaman. 

Singkatnya nutrisi yang diperlukan tanaman akan 

diambil dari dalam air kolam. Kotoran ikan yang 

telah terurai dijadikan nutrisi untuk tanaman 

hidroponik yang ada di dekatnya semacam pupuk 

cair dari bahan organik yang encer. 

Dengan model akuaponik ini, dua produk 

diperoleh sekaligus yakni sayuran segar dan daging 

ikan. Sistem akuaponik merupakan salah satu 

jawaban yang tepat dalam budidaya pertanian 

dimana harga tanah semakin mahal, air semakin 

langka, konversi lahan besar-besaran, dan isu 

perubahan iklim akibat pemanasan global. 

Jika dibandingkan dengan budidaya 

pertanian secara konvensional, sistem akuaponik 
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memiliki beberapa kelebihan Secara sederhana, 

akuaponik dapat digambarkan sebagai 

penggabungan antara sistem budidaya akuakultur 

(budidaya ikan) dengan hidroponik (budidaya 

tanaman/sayuran  tanpa  media   tanah).   Sistem  

ini mengadopsi sistem ekologi pada lingkungan 

alamiah, dimana terdapat hubungan simbiosis 

mutualisme antara ikan dan tanaman. 

Keunggulan sistem budidaya akuaponik 

diantaranya dapat diterapkan di pekarangan sempit, 

tidak memerlukan media tanam, pupuk, 

penyiraman, hemat air, sehat, memiliki nilai 

estetika tinggi, dan bebas kontaminan. untuk 

meningkatkan ketahanan pangan perlunya 

dilakukan diversifikasi pangan dengan 

memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan 

budaya lokal melalui peningkatan teknologi 

pengolahan dan produk pangan serta peningkatan 

kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka 

ragam pangan dengan gizi seimbang. 

Secara umum tujuan tim PKM dari program 

Pelatihan Ketahanan Bahan Pangan Media 

Aquaponik adalah untuk membantu dalam 

penyediaan bahan pangan berupa sayuran dan ikan 

segar sebagai salah satu bentuk dari ketahanan 

pangan keluarga di masa pandemi seperti ini. 

Kegiatan ini dilaksanakan di posko Kp 

Permeha, pada hari sabtu 30 januari 2020 pada 

pukul 09.00-11.30 WIB yang sasarannya adalah 
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para ibu rumah tangga dan remaja di lingkungan 

masyarakat sekitar. 

Di samping itu juga tetap dilakukan upaya 

pengembangan sumber daya manusia yang meliputi 

pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, 

penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan. 

2. Menyelenggaran Penyuluhan 3M (Mencuci 

tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak) 

Masih cukup banyak masyarakat yang 

enggan melaksanakan 3M (Mencuci tangan, 

Memakai masker, dan menjaga jarak) secara 

konsisten. Padahal, kepatuhan terhadap 3M mutlak 

menjadi prasyarat memutus rantai penularan 

Covid-19. Hasil survei Tim PKM selama tanggal 6 

Januari 2020 sampai 15 Februari 2020 

menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang 

belum mengenakan masker ketika bepergian keluar 

rumah. Masyarakat sangat yakin tidak akan tertular 

Covid-19. 

Maka dari itu, sosialisasi terhadap 

masyarakat di Desa Sukamakmur ini menjadi 

penting untuk lebih menyadarkan masyarakat akan 

perlunya kehidupan normal baru (New Normal) 

dimana salah satu nya adalah merubah perilaku 

bermasyarakat ditengah pandemi Covid-19 

Secara garis besar kegiatan ini bertujun 

untuk: 

1. Memutus rantai penyebaran dan penularan 

Covid-19 
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2. Mensosialisasikan protokol kesehatan dan 

pentingnya menggunakan masker 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

menerapkan protokol kesehatan, menjaga 

jarak, dan sering mencuci tangan 

Adapun sasaran kegiatan ini adalah 

Masyarakat, Kader, dan Pemerintah Desa. Kegiatan 

penyuluhan 3 M ini bertempat di Majelis Ta‟lim Kp 

Permeha Desa Sukamakmur Kec Ciomas 

Kabupaten Bogor pada hari sabtu tanggal 16 

Januari 2020 pukul 09.00 – 11.30 WIB. Dalam 

kegiatan ini, mengundang Dokter untuk membantu 

mensosialisasikan 3M kepada masyarakat yang 

hadir dan tim PKM menyealurkan beberapa masker 

medis dan handsainitizer yang bisa digunakan 

untuk membantu pemerintah dalam memutus rantai 

penyebaran Covid-19 di Desa Sukamakmur. 

Kegiatan Penyuluhan 3M yang kami 

lakukan   di   Majelis   Ta‟lim   Kp   Permeha     Desa 

Sukamakmur, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor. 

Dalam kegiatan ini kami mengundang  Dokter 

untuk membantu mensosialisasikan 3M kepada 

masyarakat yang hadir dan perserta PkM 

menyalurkan beberapa masker medis dan 

handsainitizer yang bisa digunakan untuk 

membantu pemerintah dalam memutus rantai 

penyebaran Covid-19 di Desa Sukamakmur. 

3. Mengadakan Festival 

Puluhan anak Sadesha ramaikan Festival 

Sadesha Satahfizh di Madrasah Sadesha di Desa 
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Sukamakmur Kec Ciomas Kabupaten Bogor, Sabtu 

13/2/2020. Mereka mengikuti lomba yang digelar 

dalam festival tersebut yakni lomba Hifdzhil Qura 

butn   (Hafalan   Qur‟an).   Pengurus   Sadesha   yang 

hadir, memberikan apresiasi atas terselenggaranya 

festival yang berlangsung selama satu hari ini, di 

hari sabtu 12/2/2020. 

Menurutnya jika memungkinkann kegiatan 

positif seperti itu diadakan setiap minggu karena 

kegiatan tersebut sangat bagus serta mennuruut 

beliau menghafal Al-Qur‟an memiliki korelasi 

dengan kecerdasan anak-anak. Ketika seorang anak 

dapat menghafal Al-Qur‟an tentu akan mudah 

untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. 

Kegiatan ini adalah Festival Sadesha 

Satahfizh dilaksanakan di Madrasah Sadesha di 

Desa Sukamakmur, Kec. Ciomas, Kabupaten  

Bogor RT 002 RW 005 Desa Sukamakmur Kec. 

Ciomas, Kab Bogor, Sabtu, 13 Februari 2020 pukul 

16.00 WIB. Mereka mengikuti lomba yang digelar 

dalam festival tersebut yakni lomba Hifdzhil 

Qur‟an (Hafalan Al-Qur‟an) yang dihadiri oleh 

pengurus SaDesah. 

Kegiatan ini bertujuan agar menjadi 

motivasi untuk mempelajari agama dengan baik, 

menjadi wadah untuk mengembangkan potensi diri 

anak-anak sejak dini, menjadi motivasi bagi anak- 

anak Sadesha untuk tetap semangat 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki, 

khususnya untuk menjadi pemicu dan pendorong 
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dalam menumbuhkan dan mengamalkan nilai 

keislaman sejak dini, dan meningkatkan kualitas 

diri dan menambah wawasan serta pengetahuan 

anak dalam kegiatan keagamaan. 

Kegiatan Festival Satahfizh ini berjalan 

dengan tertib dan lancar. Adapun dokumentasi 

terlampir 

4. Melaksanakan Kegiatan Tebar Al-Qur’an dan 

Buku Iqra’ ke Mushola dan Madrasah 

Al-Qur‟an merupakan mukjizat abadi serta 

petunjuk bagi seluruh umat manusia di bumi 

sehingga keberadaannya menjadi sangat penting 

dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selain 

bacaan wajib umat Islam mempelajari Al-Qur‟an 

dan memanfaatkna bagaimana caranya 

berkehidupan dengan meneladani Al-Qur‟an. 

Namun, aktifitas ntuk mengaji, membaca, 

mempelajari dan menghayatinya akan terkendala 

ketika tidak ada Al-Qur‟an mengingat terbatasnya 

sumber finansial untuk membelinya. 

Hal yang paling penting terkait dengan 

kendala Al-Qur‟an sebagaimana dijelaskan diatas 

adalah ketika suatu instansi keagamaan Islam 

membutuhkan sarana belajar mengajar Al-Qur‟an 

Hal ini terjadi di tempat kegiatan PKM yang kami 

bimbing perlu adanya bimbingan yang lebih 

intensif. 

Kegiatan tebar Al-Qur‟an dan buku Iqra‟ ini 

bertujuan: 
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1. Memberikan fasilitas berupa Al-Qur‟an dan 

buku Iqro. 

2. Menunjang aktifitas mengaji dan belajar 

mengajar Al-Qur‟an dilingkungan sekitar. 

3. Sebagai media dakwah Islam dan sebagai 

sarana meningkatan aktifitas baca tulis Al- 

Qur‟an 

Adapun sasarannya adalah Madrasah 

Sadesha dan Mushola di Desa Sukamakmur. 

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jum‟at, 

tanggal 12 Februari 2020, pukul 09.00 WIB sampai 

selesai yang bertempat di Madrasah dan Mushola. 

Sedangkan penyerahannya adalah secara 

simbolis bersama ketua RT setempat. Adapun 

dokumentasi terlampir 

5. Menyelenggrakan Kegiatan Wakaf Penunjang 

Kebersihan Mushola 

Hal penting yang kerap terlupakan agar 

mushola tetap bersih, nyaman, dan indah adalah 

menjaga kebersihannya. Kebersihan masjid 

biasanya dibebankan kepada seorang yang betugas 

mengurus ushola. Karena sebenrnya, sebagai umat 

Islam yang tinggal disekitaran masjid, maka kita 

wajib turun tangan menjaga dan meerawat masjid 

yang berada di kediaman kita. Karena iitulah, kami 

Tim PkM bermaksud mengadakan kegiatan wakaf 

sarana penunjang kebersihan Mushola sebagai 

bentuk kontribusi untuk memajukan kebersihan 

Mushola sebagai tempat ibadah yang sering 

digunakan dalam aktivitas kegamaan masyarakat. 
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Secara umum bertujuan: 

a. Menciptakan Mushola sebagai sarana 

ibadah yang nyaman dan kondusif 

b. Melengkapi alat kebersihan mushola 

sebagai sarana kebersihan Mushola 

Sasaran utama kegiatan ini adalah Mushola 

di Kp Permeha yang berlokasi di Desa 

Sukamakmur, Kec. Ciomas Kabupaten Bogor. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 12 

Februari 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan 

selesai. 

Kegiatan wakaf sarana penunjang 

kebersihan Mushola dan Madrasah ini sekaligus 

keja bakti di ingkungan masyarakat. Dillaksanakan 

di lingkungan Mushola dan Madrasah di Desa 

Sukamakmur kec. Ciomas, Kabupaten Bogor. 

Dalam kegiatan ini disumbangkan beberapa alat 

kebersihan mushola dan madrasah beserta 

pengharum ruangan yang bisa dipakai untuk 

membantu kenyamanan para jamaah dan 

masyarakat ketika melaksanakan Ibadah. 

Dokumentasi: Terlampir 

6. Mengadakan Kerja Bakti di Lingkungan 

Mushalla dan Madrasah 

Banyaknya penyakit yang timbul akibat 

kurangnya kebersihan pada lingkungan sekitar 

menyebabkan mudahnya terserang penyakit. 

Terutama nyamuk demam berdarah, apalagi telah 

memasuki musim penghujan di mana nyamuk ini 

dapat berkembang biak secara cepat. 
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Selain menjadikan lingkunagn bersih serta 

terjalain hubungan erat antar warga, kegiatan ini 

juga bertujuan antara lain: 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai kebersihan lingkungann 

b. Menciptakan lingkungan yang bersih dan 

nyaman di sekitar lingkungann perumahan 

warga sekitar. 

c. Meningkatkan tali silaturahim antar warga 

Desa Sukamakmur 

d. Meningkatkan tali ukhuwwah antar warga 

Desa Sukamakmur dengan mahasiswa STAI 

Al-Hidayah Bogor. 

Adapun sasaran utamanya adalah jam‟ah 

mushalla dan warga sekitar terutama warga RT 002 

RW 005 di wilayah Desa Sukamakmur yang 

diselenggarakan pada hari Jumat 09. Februari 2020 

pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai di Wilayah 

warga RT 002 RW 005 Desa Sukamakmur. 

Kegiatan Kerja Bakti Lingkungan di 

pelopori ketua RT 02/ RW 05 di Wilayah Desa 

Sukamakmur Kelurahan Ciomas, selain itu 

merupakan kegiatan inisiatif Mahasiswa PKM 

STAI AL-Hidayah Bogor, adapun lokasi yang 

menjadi sasaran kerja bakti lingkungan ini adalah 

lingkungan RT 02/ RW 05. Warga begitu antusias 

membaur dengan para mahasiswa PKM STAI Al- 

Hidayah dengan dibuktikan selama kegiatan 

mereka begitu kompak dan sangat berterima kasih 

atas terselanggaranya kegiatan kerja bakti tersebut. 
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C. Respon Masyarakat terhadap Program PKM 

Secara umum, kegiatan pengabdian pada 

masyarakat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan 

yang serius dan respon mereka pun cukup baik dan 

antusias. Pada awal kunjungan ke Desa Sukamakmur, 

peserta PkM mengadakan observasi masalah terlebih 

dahulu, karena kami ingin mengetahui dengan jelas 

bagaimana situasi dan kondisi masyarakat Desa 

Suamakmur yang sesungguhnya. 

Secara keseluruhan masyarakat menerima dengan 

sangat baik semua program PkM yang kami 

selenggarakan, baik kegiatan secara kelompok maupun 

individu. Antusias masyarakat sangat tinggi ketika 

program kegiatan sosial dan terlebih pada pelatihan 

ketahanan pangan dan penyuluhan kesehatan di masa 

pandemi. Pada kegiatan tersebut rata-rata masyarakat 

sangat antusias dalam kegiatan program PkM yang kami 

buat. 

Adapun kegiatan PkM di antaranya; Penyulusan 

3M (Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga 

jarak), pelatihan ketahanan pangan, kerja bakti 

dilingkungan mushola dan madrasah, wakaf Al-Qur‟an, 

festival satahfizh, dan santunan kaum dhuafa dan anak 

yatim. 

Sebagai bukti dari respon baik tersebut, warga 

sekitar pun tergerak untuk memberikan materi dalam 

bentuk makanan dan konsumsi lainnya. Respon 

masyarakat lalinnya terhadap kegiatan PkM ini, pada 

bidang dakwah dan keagamaan yang telah dilaksanakan 

seperti : 
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1) Mengajar tahfizh di SADESHA 

2) Wakaf Al-Qur‟an dan Iqro gratis di Mushola dan 

Madrasah 

3) Kerja Bakti di lilngkungan Mushola, dan 

4) Festival satahfizh yang diikuti oleh seluruh santri 

Sadesha di Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas. 

Bahkan dalam bidang keagamaan ini masyarakat 

sangat antusias mengikuti pembinaan oleh peserta PkM 

yang diselenggarakan atas kerjasama dan didukung oleh 

pihak-pihak yang mewakil dari Desa yakni para ustadzah 

yang ada. 

D. Keikutsertaan dan Keterlbatan Masyarakat dalam 

Kegiatan 

Dalam program sosial, keikutsertaan dan 

keterlibatan masyarakat sangat didukung penuh aktivitas 

yang sejalan dengan kesejahteraan umum, dalam hal ini 

masyarakat bekerja sama dengan Tim PkM untuk 

menyelenggarakan kegiatan yang telah disusun 

sebelumnya. Beberapa program sosial tentunya tidak bisa 

kami pisahkan dari peran masyarakat, mulai dari 

mengunjungi posko dan tempat yang akan kami tempati 

dengan beberapa acara lalu dilanjutkan dengan pendataan 

warga setempat. Dengan melihat kondisi yang saat ini 

terjadi maka kami saling berkoordinasi dengan 

pemerintahan di atasnya seperti kepala Desa, staff Desa 

dan RW/RT yang berpihak dengan pendataan. 

Dalam program pendidikan, keterlibatan 

masyarakat terhadap pendidikan tak kalah aktifnya 

dengan yang kami bayangkan sebelumnya karena, 
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dengan melihat kondisi yang sekarang ini (Covid-19) 

masyarakat setempat sangat aktif. Sebagai contoh 

kegiatan yang kami kelola yaitu program sadesha yang 

telah dibuat oleh pemerintahan Desa setempat. 

Keterlibatan masyarakat dalam semua program 

PkM ini sangat berperan penting untuk menjalankan 

kegiatan di antaranya peran masyarakat dengan 

memberikan kontribusi dana, bahkan tenaga, yang 

dirangkum dala berbagai program yang kami laksanakan. 

Selain itu ada juga peran masyarakat secara pasif, dalam 

artian mereka menyertujui dan menerima apa yang 

diputuskan oleh tim PkM kami, misalnya dalam kegiatan 

program mengajar Sadesha satahfizh. 
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BAB IV 

HASIL PKM 

 
A. Hasil PkM 

Pelaksanaan PkM dimulai dengan agenda koordinasi 

kegiatan sebagai bentuk persiapan di lapangan dengan rinciam 

sebagai berikut: 

1. Menghadiri Acara Pembukaan PkM di Aula Desa 

Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor 

yang diadakan pada tanggal 06 Januari 2020. 

2. Mengadakan pertemuan serta rapat peserta PkM dengan 

Aparat Desa Sukamakmur. 

3. Menghadiri Acara Penutupan PkM di Aula Kantor Desa 

Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor 

yang diadakan pada tanggal 13 Februari 2020. 

 
Acara Pembukaan PkM 
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Beberapa program yang telah dilaksanakan pada  

tanggal 6 Januari 2020 sampai 13 Februari 2020 adalah sebagai 

berikut. 

1. Bidang Dakwah Keagamaan 

Program PKM di bidang ini lebih mengarah kepada 

peningkatan pemahaman keagamaan, dakwah dan pelaksanaan 

ibadah bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini program yang 

dijalankan adalah sebagai berikut: 

a. Tebar 50 Al-Qur’an dan 60 Iqro ke Lembaga 

Keagamaan dan Anak Yatim 

Kegiatan  penyebaran  Al-Qur‟an  dan  Iqro  ke  lembaga 

keagamaan terutama lembaga yang berkaitan dengan baca tulis 

Al-Qur‟an    seperti    Madrasah    yang    berada    di    Kampung 

Permeha, Madrasah pada Program Satu Desa Satu Hafizh 

(SADESHA), dan beberapa anak yatim di Desa Sukamakmur 

yang membutuhkan. Sehingga dengan penyebaran Al-Qur‟an 

ini, diharapkan akan menumbuhkan semangat dalam membaca 

dan menghafalkan Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an merupakan mukjizat abadi serta petunjuk 

bagi seluruh umat manusia di bumi sehingga keberadaan 

Al-Qur‟an menjadi sangat penting dalam kehidupan 

manusia sehari-hari. Selain bacaan wajib umat Islam 

mempelajari Al-Qur‟an dan memanfaatkna bagaimana 

caranya berkehidupan dengan meneladani Al- Qur‟an. 

Namun, aktifitas ntuk mnegaji, membaca, mempelajari 

dan menghayati Al-Qur‟an akan terkendala ketika tidak 

ada Al-Qur‟an mengingat terbatasnya sumber finansial 

untuk membeli Al-Qur‟an. 

Hal yang paling penting terkait dengan kendala Al- 

Qur‟an sebagaimana dijelaskan di atas adalah ketika 
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suatu instansi keagamaan Islam membutuhkan sarana 

belajar mengajar Al-Qur‟an Hal ini terjadi di tempat 

PkM yang kami bimbing perlu adanya bimbingan yang 

lebih intensif. 

 Tujuan Kegiatan 

1. Memberikan fasilitas berupa Al-Qur‟an dan Iqro. 

2. Menunjang aktifitas mengaji dan belajar mengajar Al- 

Qur‟an dilingkungan sekitar. 

3. Sebagai media dakwah Islam dan sebagai sarana 

meningkatan aktifitas baca tulis Al-Qur‟an. 

 Sasaran Kegiatan 

Madrasah Sadesha dann Mushola di Desa Sukamakmur 

 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tempat: Madrasah dan Mushola 

Hari/Tanggal: Jumat, 12 Februari 2020 

Waktu: 09.00 WIB sampai selesai 

 Kegiatan: 

Penyerahan secara simbolis bersamma ketua RT 

setempat 

b. Bersih-bersih Mushola di Wilayah Desa Sukamakmur 

Bersih-bersih Mushola dan pengadaan alat kebersihan 

merupakan kegiatan yang dielenggarakan dalam rangka 

memakmurkan Mushola di Desa Sukamakmur, yang bertujuan 

untuk menjadikan Mushola lebih terasa nyaman dan bersih. 

Serta  menambah  kecintaan  dan  rasa  semangat  para  jama‟ah 

untuk datang menunaikan ibadah di Mushola baik itu sholat 

ataupun kegiatan keagamaan lainnya. 
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Hal penting yang kerap terlupakan agar mushola tetap 

bersih, nyaman, dan indah adalah menjaga kebersihannya. 

Kebersihan masjid biasanya dibebankan kepada seorang yang 

betugas mengurus ushola. Karena sebenrnya, sebagai umat 

Islam yang tinggal disekitaran masjid, maka kita wajib turun 

tangan menjaga dan meerawat masjid yang berada di kediaman 

kita. Karena itulah, kami Tim PkM STAI Al-Hidayah Bogor 

bermaksud mengadakan kegiatan wakaf sarana penunjang 

kebersihan Mushola sebagai bentuk kontribusi untuk 

memajukan kebersihan Mushola sebagai tempat ibadah yang 

sering digunakan dalam aktivitas kegamaan masyarakat. 

 Tujuan Kegiatan 

1. Menciptakan Mushola sebagai sarana ibadah yang 

nyaman dan kondusif 

2. Melengkapi alat kebersihan mushola sebagai sarana 

kebersihan Mushola 

 Sasaran Kegiatan 

Sasaran utama kegiatan wakaf sebagai sarana penunjng 

Kebersihan Mushola ini adalah Mushola di Kp Permeha yang 

berlokasi di Desa Sukamakmur Kec Ciomas Kabupaten Bogor. 

 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tempat: Mushola dan Madrasah 

Hari/Tanggal: Jumat, 12 Februari 2020 

Waktu: Pukul 09.00 WIB sampai selesai. 

 Kegiatan 

Kegiatan wakaf sarana penunjang kebersihan Mushola 

dan Madrasah ini sekaligus keja bakti di ingkungan 

masyarakat. Dillaksanakan di lingkungan Mushola dan 

Madrasah di Desa Sukamakmur Kec. Ciomas Kabupaten 
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Bogor. Dalam kegiatan ini disumbangkan beberapa alat 

kebersihan mushola dan madrasah beserta pengharum ruangan 

yang bisa dipakai untuk membantu kenyamanan para jamaah 

dan masyarakat ketika melaksanakan Ibadah. 

c. Program Santri Satu Desa Satu Hafizh (SADESHA) 

Program SADESHA ini merupakan kegiatan belajar Al- 

Qur‟an untuk anak usia dini sampai jenjang SMA dengan 

materi  yang  diajarkan  berupa  hafalan  Al-Qur‟an.  Program  ini 

diadakan oleh pemerintah jawabarat dalam rangka  

mewujudkan tujuan untuk mencetak generasi qurani di  

berbagai Desa wilayah jawabarat. 

Puluhan anak Sadesha ramaikan Festival Sadesha 

Satahfizh di Madrasah Sadesha di Desa Sukamakmur Kec 

Ciomas Kabupaten Bogor, Sabtu 13/2/2020. Mereka mengikuti 

lokba yang digelar dalam festival tersebut yakni lomba  

Hifdzhil Qura butn (Hafalan Quran). Prngurus SaDesah yang 

hadir, memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival  

yang berlangsung selama satu hari ini, di hari sabtu 12/2/2020. 

Menurutnya jika memungkinkann kegiatan positif 

seperti itu diadakan setiap minggu karena kegiatan tersebut 

sangat  bagus  serta  mennuruut  beliau  menghafal  Al-Qur‟an 

memiliki korelasi dengan kecerdasan anak-anak. Ketika 

seorang anak dapat menghafal Al-Qur‟an tentu akan mudah 

untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. 

 Tujuan Kegiatan 

1. Menjadi penyemangat dan motivasi bagi adik-adik 

Sadesha untuk mempelajari agama dengan baik 

agar menjadi penerus bangsa dan penerus agama 
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Islam yang dapaat menyebarkan dakwah 

dimanapun mereka berada. 

2. Menjadi wadah untuk mengembangkan potensi diri 

anak-anak sejak dini. 

3. Menjadi motivasi bagi anak-anak Sadesha untuk 

tetap semangat mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki, khususnya untuk menjadi pemiicu dan 

pendorong dalam menumbuhkan dan mengamalkan 

nilai keislaman sejak dini. 

4. Meningkatkan kualitas diri dan menambah 

wawasan serta pengetahuan anak dalam kegiatan 

keagamaan. 

 Sasaran Kegiatan 

Sasaran utama kegiatan Festival Satahfizh ini adalah 

seluruh santri Madrasah Sadesha yang terkumpul dari beberapa 

RT di Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten  

Bogor yang menghafal serta mempelajari Al-Qur‟an disetiap 

hari Sabtu dan Minggu. 

 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tempat: Madrasah Sadesha RT 002 RW 005 Desa 

Sukamakmur Kec Ciomas Kab Bogor. 

Tanggal: Sabtu, 13 Februari 2020 

Waktu: 16.00 WIB 

 Kegiatan 

Alhamdulillah kegiatan Festival Satahfizh berjalan 

dengan tertib dan lancar. 
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2. Bidang Sosial 

Program PKM di bidang ini lebih mengarah kepada 

peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan 

berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam hal ini program yang 

dijalankan adalah sebagai berikut: 

a. Kerja Bakti Lingkungan Madrasah di Desa 

Sukamakmur 

Kerja Bakti adalah kegiatan sosial yang berguna untuk 

membersihkan lingkungan sekitar dari berbagai kotoran dan 

sampah yang mengganggu. Seperti membersihkan karpet dari 

kotoran yang ditimbulkan dari sisa-sisa makanan ringan yang 

disediakan pada acara majlis ta‟lim, menyapu dan mengepel 

ruangan Madrasah dan halaman Madrasah. Kegiatan ini 

bertujuan agar lingkungan madrasah terjaga kebersihan, 

keindahan dan kenyamanannya. Sehingga tehindar dari 

berbagai jenis penyakit yang membahayakan. 

Banyaknya penyakit yang timbul akibat kurangnya 

kebersihan pada lingkungan sekitar menyebabkan mudahnya 

terserang penyakit. Terutama nyamuk demam berdarah, apalagi 

kita telah memasuki musim penghujan dimana nyamuk ini 

dapat berkembang biak secara cepat, dan parahnya kita masih 

berada di masa pandemi Covid-19 yang masih belum  

terkendali sampai saat ini. 

Lingkungan yang bersih dan indah merupakan dambaan 

kita semua. Kita dapat menjadikan lingkungan kita menjadi 

lebih bersih serta nyaman dengan kerja sama. Dengan berusaha 

membersihkan saluran air, jalan-jalan dan  merapihkan 

tanaman. Manfaat kerja bakti juga berguna menadikan 

lingkungan bersih karena selalu terpelihara dan terawat, 

menjadi wadah silaturahmi antar warga dengan ikut dalam 
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kegiatan ini juga warga dapat bertemu dan berbincang satu 

dengnan yang lainnya. 

 Tujuan Kegiatan 

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

kebersihan lingkungann 

2. Menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman di 

sekitar lingkungann perumahan warga sekitar. 

3. Meningkatkan tali silaturahim antar warga Desa 

Sukamakmur 

4. Meningkatkan tali ukhuwwah antar warga Desa 

Sukamakmur dengan Tim PKM STAI Al-Hidayah 

Bogor. 

 Sasaran Kegiatan 

Sasaran utama kegiatan kerja bakti di lingkunngan 

masyarakat adalah jama‟ah Mushola dan warga sekitar 

terutama warga RT 002 RW 005 di wilayah Desa  

Sukamakmur 

 Waktu dan Tempat Pelaksnaan 

Tempat: Wilayah warga RT 002 RW 005 Desa 

Dukamakmur 

Hari/Tanggal: Jumat/ 9 Februari 2020 

Waktu: Pukul 13.00 WIB sampai selesai. 

 Kegiatan 

Kegiatan Kerja Bakti Lingkungan di pelopori ketua RT 

02/ RW 05 di Wilayah Desa Sukamakmur Kelurahan Ciomas, 

selain itu merupakan kegiatan inisiatif tim PKM STAI AL- 

Hidayah Bogor, adapun lokasi yang menjadi sasaran kerja  

bakti lingkungan ini adalah lingkungan RT 02/ RW 05. Tak 

kalah dalam berpartisipasi, banyak ibu-ibu di sekitar lokasi 
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yang menyumbangkan makanan silih berganti berupa air 

mineral, kue, dan makanan berat untuk para warga para warga 

yang ikut bekerja bakti. Warga begitu antusias membaur 

dengan anggota Tim PKM STAI Al-Hidayah dengan 

dibuktikan selama kegiatan mereka begitu kompak dan sangat 

berterima kasih atas terselanggaranya kegiatan kerja bakti 

tersebut. 

b. Tebar Sembako dan Santunan Anak Yatim 

Kegiatan sosial ini bertujuan untuk memberikan 

pelayanan berupa paket sembako gratis kepada masyarakat 

yang membutuhkan, dalam hal ini yaitu anak-anak yatim dan 

dhuafa dalam cakupan wilayah tertentu di Desa Sukamakmur 

yang memiliki keterbatasan ekonomi dan dalam keadaan fakir 

yang sangat membutuhkan uluran tangan dan bantuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

c. Wakaf Sarana Penunjang Kebersihan Mushola dan 

Madrasah 

Kegiatan ini memberikan bantuan dari segi logistik 

yang dibutuhkan oleh Mushola dan Madrasah seperti; sapu lidi, 

sapu ijuk, alat pel, sabun pewangi, serokan sampah, tempat 

sampah dan lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat memicu 

semangat masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan 

Mushola dan Madrasah. Serta terjaganya kenyamanan Mushla 

dan Madrasah sehingga para jama‟ah yang akan melaksanakan 

ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya menjadi semangat. 

Sarana penunjang ini juga diharapkan mampu memberikan 

kesan bahwa Mushola dan Madrasah memiliki fasilitas 

kebersihan yang layak dan juga baik. 
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3. Bidang Pendidikan 

Program PKM di bidang ini lebih mengarah kepada 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas 

dan intelektual serta pengadaan sarana penunjang berkelanjutan 

bagi pembelajaran. Dalam hal ini program yang dijalankan 

adalah sebagai berikut: 

a. Wakaf Buku Iqro dan Alat tulis 

Wakaf Sarana Pendidikan dan Tebar Iqro adalah 

program kegiatan memberikan bantuan dari segi logistik yang 

dibutuhkan Madrasah dan TPA, serta komunitas pengajian 

masyarakat dalam rangka pengadaan alat-alat penunjang 

pembelajaran. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para 

pihak yang terlibat khususnya penerima manfaat dapat 

memaksimalkan usaha belajar yang lebih giat dalam 

menambah wawasan keilmuan. 

 
4. Bidang Ekonomi 

a. Ketahanan Pangan 

Membantu dalam penyediaan bahan pangan berupa 

sayuran dan ikan segar sebagai salah satu bentuk dari 

ketahanan pangan keluarga di masa pandemi seperti ini. 

Dengan menggunakan Sistem Akuaponik melalui 

penggabungan budidaya pemeliharaan ikan dan pemeliharaan 

tanaman. 

Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam 

mewujudkan ketahanan ekonomi, oleh karena itu dapat 

dilaksanakan dari satuan terkecil yaitu keluarga. Ketahanan 

pangan merupakan sinergi dan interaksi utama dari subsistem 

ketersediaan, distribusi dan konsumsi, dimana dalam mencapai 

ketahanan pangan dapat dilakukan alternatif pilihan apakah 
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swasembada atau kecukupan. Dalam pencapaian swasembada 

perlu difokuskan pada terwujudnya ketahanan pangan 

pengembangan teknologi pangan diharapkan mampu 

memfasilitasi program pasca panen dan pengolahan hasil 

pertanian, serta dapat secara efektif mendukung kebijakan 

strategi ketahanan pangan. Pengembangan teknologi pangan 

dapat dilakukan dari hal yang paling sederhana yakni dengan 

Akuaponik yakni dengan memaksimalkan lahan yang sempit 

dengan beraneka ragam tanaman dan pengembangan 

perikanan, hal tersebut tentu saja akan menghasilkan manfaat 

ganda yakni protein hewani dan nabati. 

Sistem Akuaponik ini menggabungkan budidaya 

pemeliharaan ikan dengan pemeliharaan tanaman. Singkatnya 

nutrisi yang diperlukan tanaman akan diambil dari dalam air 

kolam. Kotoran ikan yang telah terurai dijadikan nutrisi untuk 

tanaman hidroponik yang ada di dekatnya semacam pupuk cair 

dari bahan organik yang encer. Dengan model akuaponik ini, 

dua produk diperoleh sekaligus yakni sayuran segar dan daging 

ikan. Sistem akuaponik merupakan salah satu jawaban yang 

tepat dalam budidaya pertanian dimana harga tanah semakin 

mahal, air semakin langka, konversi lahan besar-besaran, dan 

isu perubahan iklim akibat pemanasan global. 

Jika dibandingkan dengan budidaya pertanian secara 

konvensional, sistem akuaponik memiliki beberapa kelebihan 

Secara sederhana, akuaponik dapat digambarkan sebagai 

penggabungan  antara  sistem  budidaya   akuakultur   

(budidaya ikan) dengan hidroponik (budidaya tanaman/sayuran 

tanpa media tanah). Sistem ini mengadopsi sistem ekologi pada 

lingkungan alamiah, dimana terdapat hubungan simbiosis 

mutualisme antara ikan dan tanaman. 



50 
 

Keunggulan sistem budidaya akuaponik diantaranya 

dapat diterapkan di pekarangan sempit, tidak memerlukan 

media tanam, pupuk, penyiraman, hemat air, sehat, memiliki 

nilai estetika tinggi, dan bebas kontaminan. untuk 

meningkatkan ketahanan pangan perlunya dilakukan 

diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, 

kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi 

pengolahan dan produk pangan serta peningkatan kesadaran 

masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan 

gizi seimbang. 

Akuaponik merupakan “perkawinan” antara akuakultur 

dengan pertanian sistem hidroponik yang menggunakan prinsip 

minim tanah. Perpaduan budi daya ikan dan tanaman 

hidroponik ini tidak lepas dari semangat urban framing dan 

grow your own, khusunya masyarakat dilingkungannya yang 

memilki lahan terbatas. Kemajuan teknologi dalam bidang 

pertanian telah berkembang. Penerapan teknologi dilakukan 

untuk mengatasi masalah yang ada dalam bercocok tanam, 

seperti kesediaan air dan pupuk, pengolahan tanah, penanaman, 

perawatan serta ketersediaan lahan untuk daerah perkotaan. 

Ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida sintetis juga 

menjadi masalah terhadap komoditi pertanian yang dihasilkan. 

Penerapan teknologi menjadikan kegiatan bercocok tanam  

tetap dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan 

memiliki keuntungan lebih. Bahkan lahan sempit dengan 

sumber air terbatas seperti pekarangan rumah dapat dikelola 

untuk kegiatan bercocok tanam. Teknologi yang tepat untuk 

diterapkan yaitu sistem pertanian akuaponik. Selain 

menghasilkan panen ganda yaitu tanaman dan ikan, akuaponik 

juga mempermudah proses budidaya tanaman mulai dari 
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penanaman sampai panen. Sistem pertanian akuaponik 

menggunakan media tanam non tanah dengan memanfaatkan 

amonia (NH3) dari air budidaya ikan sebagai nutrisi bagi 

tanaman. Program ini dibuat dengan memanfaatkan lahan yang 

terbatas pada pemukiman di wilayah perkotaan untuk 

membudidayakan ikan sekaligus bercocok tanam. Budidaya 

dilakukan dengan menggunakan ikan lele yang dipelihara 

dalam ember, kemudian pada bagian atasnya digunakan untuk 

menanam kangkung, bayam dan sawi ( cessin) dalam wadah 

berupa gelas plastik yang dikaitkan menggunakan kawat di 

sekeliling ember dan talang air. 

 Tujuan kegiatan 

Secara umum tujuan Kegiatan PKM dari program 

Pelatihan Ketahanan Bahan Pangan Media Aquaponik adalah 

untuk membantu dalam penyediaan bahan pangan berupa 

sayuran dan ikan segar sebagai salah satu bentuk dari 

ketahanan pangan keluarga di masa pandemi seperti ini. 

 Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan PKM STAI AL-Hidayah Bogor dalam 

Pelatihan ketahanan bahan pangan media aquaponik adalah para 

ibu rumah tangga dan remaja di lingkungan masyarakat sekitar. 

 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tempat : Posko Kp Permeha 

Tanggal : Sabtu, 30 Januari 2020 

Waktu : Pukul 09.00 – 11.30 WIB 

 Kegiatan 

Ketahanan Pangan juga menggaris bawahi 

untuk mewujudkan ketahanan  pangan dilakukan  dalam 
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pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan 

dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan  

di bidang pangan. Jadi, akuaponik sangat prospektif untuk 

dikembangkan di tempat dimana air  dan  tanahnya  langka 

serta mahal, seperti di wilayah perkotaan, di daerah kering, 

padang pasir, serta pulau-pulau kecil. Oleh karena itu perlu 

peran serta seluruh masyarakat untuk memaksimalkan 

pekarangan yang sempit dengan akuaponik sehingga  

ketahanan pangan akan tercapai mulai dari tingkat paling kecil 

yaitu keluarga.Tingginya antusias warga dapat terlihat dari 

warga yang mencatat penjelasan yang diberikan dan banyaknya 

pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

sebagian besar mengenai perawatan, biaya, hingga waktu yang 

diperlukan sampai panen. “Bahan yang dibutuhkan berupa 

ember, gelas plastik, kawat, benih ikan lele, bibit kangkung dan 

arang sebagai media tanam. Ikan lele dapat dipanen dalam 

waktu sekitar 3 bulan, untuk kangkung, bayam, sawi ( cessin ) 

dapat dipanen dalam waktu sekitar 1 bulan,” 

 
5. Bidang Kesehatan 

a. Penyuluhan 3M 

Sosialisasi terhadap masyarakat di Desa Sukamakmur 

ini menjadi penting untuk lebih menyadarkan masyarakat akan 

perlunya kehidupan normal baru (New Normal) dimana salah 

satu nya adalah merubah perilaku bermasyarakat di tengah 

pandemi Covid-19 melalui PKM. 

Masih cukup banyak masyarakat yang enggan 

melaksanakan 3M (Mencuci tangan, Memakai masker, dan 

menjaga jarak) secara konsisten. Padahal, kepatuhan terhadap 3M 
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mutlak menjadi prasyarat memutus rantai penularan Covid-19. 

Hasil survei Tim PKM Al-Hidayah selama tanggal 6 Januari 2020 

sampai 15 Februari 2020 menunjukkan masih banyaknya 

masyarakat yang belum mengenakan masker ketika bepergian 

keluar rumah. Masyarakat sangat yakin tidak akan tertular Covid- 

19. Maka dari itu, sosialisasi terhadap masyarakat di Desa 

Sukamakmur ini menjadi penting untuk lebih menyadarkan 

masyarakat akan perlunya kehidupan normal baru (New Normal) 

dimana salah satu nya adalah merubah perilaku bermasyarakat 

ditengah pandemi Covid-19 melalui PkM. 

PKM merupakan proses pembelajaran melalui berbagai 

kegiatan langsung ditengah-tengah masyarakat, dan berupaya 

untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan 

kreatif dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan 

PKM tahun 2020 ini dirancang khusus sebagai pedoman 

pelaksanaan PKM di tengah pandemik Covid-19 yang 

bertemakan “Pemberdayaan Masyarakat terhadap Lingkungan, 

Perilaku Hidup Sehat, dan Ketahanan Pangan di Era New 

Normal”. 

 Tujuan Kegiatan 

4. Untuk memutus rantai penyebaran dan penularan 

Covid-19 

5. Mensosialisasikan protokol kesehatan dan pentingnya 

menggunakan masker 

6. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan 

sering mencuci tangan. 

 Sasaran Kegiatan 

Masyarakat, Kader, dan Pemerintah Desa. 



54 
 

 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Tempat : Majelis Ta‟lim Kp Permeha 

Tanggal : Sabtu, 16 Januari 2020 

Waktu : Pukul 09.00 – 11.30 WIB 

 Kegiatan 

Kegiatan Penyuluhan 3M yang kami lakukan di Majelis 

Ta‟lim Kp Permeha Desa Sukamakmur Kec Ciomas 

Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan ini kami mengundang 

Dokter untuk membantu mensosialisasikan 3M kepada 

masyarakat yang hadir dan perserta PKM menyealurkan 

beberapa masker medis dan handsainitizer yang bisa digunakan 

untuk membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran 

Covid-19 di Desa Sukamakmur. 

 
B. Respon masyarakat Terhadap Program PKM 

Alhamdulillah kami disambut hangat oleh masyarakat 

Desa Sukamakmur. Secara keseluruhan masyarakat menerima 

dengan sangat baik semua program PKM yang kami 

selenggarakan, baik kegiatan secara kelomok maupun individu. 

Antusias masyarakat sangat tinggi ketika program kegiatan 

sosial dan terlebih pada pelatihan ketahanan pangan dan 

penyuluhan kesehatan di masa pandemi. Pada kegiatan tersebut 

rata-rata masyarakat sangat antusias dalam kegiatan program 

PKM yang kami buat. Adapun kegiatan PkM diantaranya; 

Penyulusan 3M (Menggunakan masker, mencuci tangan dan 

menjaga jarak), pelatihan ketahanan pangan, kerja bakti 

dilingkungan mushola dan madrasah, wakaf Al-Qur‟an, festival 

satahfizh, , dan santunan kaum dhuafa dan anak yatim. 

Berawal dari program tersebut, kami kira perlu adanya 

tim PKM dan masyarakat yang saling berbagi pengalaman, 
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kemaslahatan, kemandirian dan mempererat hubungan 

kekeluargaan kita dengan warga sekitar, agar menumbuhkan 

jiwa sosial kemanusiaan. 

Alasan ketidakhadiran masyarakat dalam program ini, 

yang kami tanggapi kemungkinan besar mereka belum 

mengetahui detail secara pasti. Lalu, dalam kkekinginan 

mereka untuk mengikuti program kegiatan kami perlu adanya 

hadiah untuk memotivasi warga masyarakat untuk mengahadiri 

kegiatan tersebut. 

Materi dapat kita hasilkan melalui kegiatan sosial 

apabila kita dapat memanfaatkan memaksimalkan kegiatan 

PkM ini dan ikhlas dalam melakukannya. Terlebih dalam 

kegiatan PKM ini kita menjadi penanggung jawab rogram, 

contoh nyatanya dalam mengajar tahfizh pada pogram sadesha 

karena kami paham bettul akan manfaat yang didapat verupa 

ilmu, tata cara mengajar dan sebagainya. Kita bisa mengajak 

warga sekitar untuk aktif, andil dalam membantu berssama 

seperti gotong royong dalam membersihkkan lingkugan 

mushola dan madrasah, yang alhamdulillah warga sekitar pun 

tergerak untuk memberikan materi, tentu bukan dalm bentuk 

uang nammun dalam bentuk makanan dan konsumsi lainnya. 

Yang pada akhirnya respon positif itu kembali lagi kepada 

masyarakat. Melalui kegiatan ini selain mereka mempunyai 

kegiatan di waktu luangnya ini juga dapat menghasilkan 

kerjasama dan semangat gotong-royong bersama di lain waktu. 

Respon masyarakat lalinnya terhadap kegiatan PkM ini, 

pada bidang dakwah dan keagamaan yang telah dilaksanakan 

seperti (1) Mengajar tahfizh di SADESHA, (2) Wakaf Al- 

Qur‟an dan Iqro gratis di Mushola dan Madrasah, (3) Kerja 

Bakti  di  lilngkungan  Mushola,  dan  (5)  Festival  Satahfizh 
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yangdiikuti oleh seluruh santri Sadesha di Desa Sukamakmur 

Kecamatan Ciomas. 

Bahkan dalam bidang keagamaan ini masyarakat sangat 

antusias mengikuti pembinaan oleh PKM yang diselenggarakan 

atas kerjasama dan didukung oleh pihak-pihak yang mewakil 

dari Desa yakni para ustadzah yang ada. Alhamduillah kegiatan 

kami berjalan lancar sesuai dengan harapan. 

Demikian, kegiatan yang tela kami laksanakan dan 

kami berharap besar adanya peningkatan kinerja, wawasan dan 

pengembangan diri, terkait bagaimana menyampaikan materi 

dan teknik menyampaikannya. Sehingga ada hubungan nyata 

terhadap kebutuhan masyarakat pada setia acuan yang mereka 

lakukan. 

Kemajemukan masyarakat di lokasi PkM pun sangatlah 

bervariasi, salah satunya adalah status sosial ekonomi yang 

berbeda-beda. Tentu menjadian kami harus menyusun strategi 

yang apik dalam pelaksanaan tugas dan program dem 

tercapainya sosial yang nyata, karena respon positif akan 

membawa pengaruh besar bagi kelancaran program. 

Alhamdulillah dari berbagai program keagamaan yang kami 

laksanakan masyarakat menerima dengan sangat baik dan tim 

PkM kami berupaya merespon masyarakat dengan pendekatan 

budi pekerti (akhllakul arimah) serta salig menyapa antara yang 

satu dengan yang lainnya sehingga dengan itu mudahna terjalin 

kerjasama dengan masyarakat. 

Adapun respon masyarakat di bidang kesahatan yanag 

kami laksanakan dianataranya seperti: (1) Penyuluhan 3M 

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk 

menguatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang kpndisinya 

belum mamu untukk memenuhi kebutuhan yang harus mereka 
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tutupi, dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bermaksud 

untuk mengembangkan kemamuan masyarakat agara secara 

mandiri memiliki keteramilan agara mampu mengatasi 

permaslaahan yanga ada. Sebagaimana program pada PkM 

kami adalah dengan mengadakan wakaf produktif berupa Al- 

Qur‟an dan Iqro ke mushola dan madrasag tahfizh yang ada di 

Desa Sukamakmur. Dengan menciptakan aset wakaf yang 

bernilai membantu dalam upaya memberikan wacana berupa 

Al-Qur‟an yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus dari 

generasi e generasi, degan didukung fasilitas yang baik dan 

lengkap untuk penunjang dan diharapkan wakaf produktif ini 

mampu memberikan kemudahan bagi siapapun yang memiliki 

keperluan membaca Aluuran dan memudahkkan dalam belajar 

mengajar anak -anak Sadesha. 

 
C. Keikusertaan dan Keterlibatan masyarakat dalam 

Kegiatan PKM 

Dalam program sosial, keikutsertaan dan keterlibatan 

masyarakat sangat didukung penuh aktivitas yang sejalan 

dengan kesejahteraan umum, dalam hal ini masyarakat bekerja 

sama dengan Tim PKM untuk menyelenggarakan kegiatan 

yang telah kami susun sebelumnya. Beberapa program sosial 

tentunya tidak bisa kami pisahkan dari peran masyarakat, mulai 

dari mengunjungi posko dan tempat yang akan kami tempati 

dengan beberapa acara lalu dilanjutkan dengan pendataan 

warga setempat. Dengan melihat kondisi yang saat ini terjadi 

maka kami saling berkoordinasi dengan pemerintahan 

diatasnya seperti kepala Desa, staff Desa dan RW/RT yang 

berpihak dengan pendataan. 



58 
 

Dalam program pendidikan, keterlibatan masyarakat 

terhadap pendidikan tak kalah aktifnya dengan yang kami 

bayangkan sebelumnya karena, dengan melihat kondisi yang 

sekarang ini (Covid-19) masyarakat setempat sangat aktif. 

Sebagai contoh kegiatan yang kami kelola yaitu program 

sadesha yang telah dibuat oleh pemerintahan Desa setempat. 

Keterlibatan masyarakat dalam semua program  PKM 

ini sangat berperan penting untuk menjalankan kegiatan 

diantaranya peran masyarakat dengan memberikan kontribusi 

dana, bahkan tenaga, yang dirangkum dala berbagai program 

yang kami laksanakan. Selain itu ada juga peran masyarakat 

secara pasif, dalam artian mereka menyertujui dan menerima 

apa yang diputuskan oleh tim PKM kami, misalnya dalam 

kegiatan program mengajar Sadesha satahfizh. 

 
D. Perubahan dan Perkembangan Kehidupan 

Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang 

(individu) yang saling berhubungan, terkait nilai dan norma 

peranan dan fungsi yang menjalankan usaha untuk 

mewujudkan harapan dan cita-cita baik perseorangan mapun 

bersama. Pada dinamika masyarakat yang tim PkM peratikan 

selama terjun langsung dilapangan dan berbaur dengan 

masyarakat setempat yaitu untuk mrnghasilkan bentuk 

perubahan dan perkembanngan dari titik pelaksanaan PkM dari 

tempat ke tempat lainnya, berbeda atau tidak samanya karena 

adanya perbedaan kultur masing-masing wilayah dalam 

pemahamannya di internalisasi nilai-nilai dari kegiatan PkM 

diapresiasi secara berbeda. Secara umum kondisi masyarakat 

lebih baik denan diadakannya berbagai program yang kami 
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aksanakan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena 

dengan semua program terintegrasi antar aspek dakwah sosial 

keagamaan, pendidikan, dan tentunya inspirassi kepada 

msyarakat untuk merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih 

baik lagi. Sebagi contoh, kami melakukan kegiatan tebar 

berkah jumat dan sntunan anak yatim. 

 
E. Manfaat Masyarakat Terhadap Nilai yang diperoleh 

Selama PkM 

Adapun nilai-nilai PKM yang kami dapatkan selama 

berada di lokasi pelaksanaan tentunya dapat dirasakan dan 

dirangkum dalam nilai-nilai berikut; (1) Membentuk manusia 

yang cinta akan persaudaraan, (2) Memperdalam pengalaman, 

penghayatan, individu tentang pentingnya bermuamalah 

dengan masyarakat, (3) Mendewasakan pola pikir masyarakat 

dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di 

masyarakat, (4) Membentuk sikap serta rasa kepedulian sesama 

dan tanggung jawab individu terhadap kemajuan masyarakat, 

(5) Memberikan keterampilan kepada individu untuk 

melakasanakan program pengembangan diri terhadap 

massyarakat, dan (6) Membina individu agar menjadi seorang 

yang kreatif, mandiri, inovator, dan penuntasan masalah yang 

ada di masyarakat. 

 
F. Sikap Masyarakat Terhadap Kegiatan Civitas 

Akademi STAI Al-Hidayah Bogor 

Selama kegiatan PKM berlangsung, tanggapan 

masyarakat terhadap kegiatan masyarakat terhadap kegiatan 

civitas akademik STAI Al-Hidayah Bogor sangat baik. 

Contohnya beberapa tokoh masyarakat bahkan mengetakan 
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baru kali ini ada kegiatan PkM di masyarakat yang semua 

programnya sangat menjunjung nilai keagamaan baik para guru 

maupun pengajar dan anak didik selama kegiatan berlangsung 

masyarakt begitu antusias untuk memberikan sumbangsih 

berupa saran dan informasi yang penting kami agendakan 

berikutnya seperti agenda saling memaafkan, ajakan untuk 

tetap semangat dalm menghapi cobaan dimasa pandemi Covid- 

19 ini. Masyarakatpun senantiasa berharap semoga output yang 

dihasilkan dari kampus ini membawa perkembangan dan 

pembaharuan bagi masyarakat dalam pola kehidupan beragama 

yang selalu ada rasa peduli kepada sesama, berbagi ilmu dan 

bertukar infomasi setiap individu yang memiliki wawasan luas 

untuk memberikan wacana dan solusi baik kehidupan 

masyarakat dikemudian hari. 

 
G. Struktur Laporan Keuangan 

Laporan Biaya Kegiatan 

No. Uraian Qty Satuan Harga Jumlah 

A. TPA/TPQ 

1 Al-Qur‟an 50 buah 70.000 3.500.000 

 
Jumlah Total 

B. Bantuan Sosial 

1 Paket 

Sembako 

50 orang 100.000 5.000.000 

2 Plastik 3 pack 10.000 30.000 
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Jumlah Total 5.030.000 

C. Penyuluhan 3M 

1 
Masker 

10 pack 17.000 170.000 

2 
Sabun Cuci 
Tangan 3 buah 10.000 30.000 

 

3 
Bahan 

Membuat 

SabunCuci 
Tangan 

 

1 
 

pack 
 

70.000 

 
70.000 

4 Keran 3 buah 30.000 30.000 

 
Jumlah Total 300.000 

D. Menanam bahan pangan 

 
1 

 
Bibit Bahan 

Pangan (3 

Jenis) 

 
50 

 
paket 

 
4.000 

 
200.000 

2 
Baskom 

3 buah 5.000 15.000 

3 
bibit 

kangkung 
1 kg 40.000 40.000 

 
Jumlah Total 255.000 

E. Kerja Bakti 

1 Sabun 

Pembersih 

2 buah 25.000 50.000 

2 Alat Sholat 10 buah 100.000 1.000.000 
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Jumlah Total 1.050.000 

F. Keperluan panitia 

1 Alat Tulis 1 paket 100.000 100.000 

2 Spanduk 

Pembukaan 

1 buah 40.000 40.000 

3 Bingkisan 

Kades Dan 

RT 

4 paket 100.000 400.000 

4 Konsumsi 

Panitia 

9 Orang 20.000 180.000 

5 Pembukaan PkM 300.000 

 
Jumlah Total 1.020.000 

 
Total keseluruhan 10..920.0 

00 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilaksanakan oleh tim dosen yang dilaksanakan di Desa 

Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Provinsi Jawa Barat yang 

telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

(PkM) sangat berdampak positif dan memberikan 

kontribusi yang besar bagi STAI Al-Hidayah Bogor, 

bagi dosen, dan bagi masyarakat Desa Sukamakmur, 

Kecamatan Ciomas. 

2. Antusias dan dukungan Aparat Desa, RT/RW serta 

Tokoh dan anggota masyarakat terhadap pelaksanaan 

program Pengabdian kepada Masyarakat sangat luar 

biasa sehingga masyarakat mendapatkan prototype 

Pemberdayaan Masyarakat terhadap Lingkungan, 

Perilaku Hidup Sehat, dan Ketahanan Pangan di Era 

New Normal yang ideal untuk diterapkan diterapkan di 

lingkungan Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas 

Kabupaten Bogor. 

3. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dari awal sampai 

akhir mendapat respon yang sangat luar biasa, karena 

kegiatan-kegiatan tersebut menjadi solusi bagi 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Desa 

Sukamakmur, Kecamatan Ciomas terutama terkait 

dengan Pemberdayaan Masyarakat terhadap 

Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat, dan Ketahanan 

Pangan di Era New Normal, dan kegiatan kemaslahatan 
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ummat Islam lainnya, sehingga apabila kegiatan 

tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dapat 

mewujudkan masyarakat sehat di Era New Normal 

Pandemik Covid-19. 

4. Tim PKM kolaboratif STAI Al-Hidayah yang 

melibatkan dosen dan pada bulan Januari sampai 

dengan Februari 2020 berjalan dengan baik dan lancar. 

 
B. SARAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah 

dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 40 (empat puluh) hari 

Alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai rencana yang telah 

dibuat sebelumnya. Dalam waktu yang sangat singkat tersebut 

banyak sekali hal-hal baru yang kami temukan di masyarakat. 

Berangkat dari hal tersebut, maka ada beberapa saran 

yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, di antaranya 

adalah: 

1. Kami berharap agar pemerintah Kabupaten Bogor 

dalam hal ini adalah pihak Desa Sukamakmur, 

Kecamatan Ciomas terus mendukung dan mengawal 

program yang telah kami jalankan, agar manfaatnya 

dapat terus dirasakan secara berkelanjutan. 

2. Kepada warga masyarakat Desa Sukamakmur 

diharapkan dapat menjadikan model Pemberdayaan 

Masyarakat terhadap Lingkungan, Perilaku Hidup 

Sehat, dan Ketahanan Pangan di Era New Normal, dan 

kegiatan kemaslahatan ummat Islam lainnya, sehingga 

apabila kegiatan tersebut dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 
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LAMPIRAN 

 
 

PEMBUKAAN PkM 

STAI ALHIDAYAH BOGOR 
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PELATIHAN KETAHANAN PANGAN 

MENGGUNAKAN METODE HIDROPONIK 

DENGAN KONSEP AQUAPONIK 
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PENYULUHAN 3M 

(MENCUCI TANGAN, MENGGUNAKAN MASKER 

DAN MENJAGA JARAK) 
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PROGRAM 

TEBAR NASI JUM’AT 
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PROGRAM SADESHA 

(SATU DESA SATU HAFIZH) 
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POSYANDU 
 

 
 

 

 


