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Abstrak 

 Lingkungan hidup merupakan bagian dari kehidupan manusia yang perlu 

mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Situ merupakan salah satu 

bagian dari lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. 

Situ memiliki peran yang sangat penting sebagai kegiatan budidaya perikanan, 

irigasi, pariwisata, dan untuk daerah resapan air yang menjamin kesediaan air tanah. 

Salah satu situ yang perlu mendapatkan perhatian dan tindakan tepat yaitu situ 

Cihideung Ilir yang terletak di kecamatan Ciampea, kabupaten Bogor, Provinsi 

Jawa Barat. Situ Cihideung Ilir memiliki luas 1.5 hektar dan mengalami berbagai 

kemerosotan baik yang disebabkan oleh faktor alami maupun aktivitas yang kurang 

menerapkan prinsip pelestarian ekosistem. Salah satu upaya yang ditawarkan untuk 

mengembalikan kelestarian situ adalah CIA (Cihideung Ilir in Action) yaitu 

gerakan cinta lingkungan dan kebersihan Situ Cihideung Ilir sebagai upaya 

mengembalikan kelestarian situ dan mengembalikan semangat gotong royong 

masyarakat yang semakin memudar. Kemajuan yang sudah tercapai diantaranya 

adalah sudah mendapatkan perizinan dengan pemerintah setempat, melakukan rapat 

terbuka, melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan dan sudah 

dibuatkannya 2 buah bak sampah. Selain itu, telah dilakukannya pelatihan cara 

pembuatan pupuk kompos yang terbuat dari bahan organik dan penanaman pohon 

Jati dan sengon sebanyak 100 pohon. 

  



 
 

KATA PENGANTAR 

Puji beserta Syukur Penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM). Shalawat dan salam semoga selalu mengalir pada 

Baginda Muhammad SAW.  

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada DIKTI yang telah 

mempercayakan kepada penyusun dalam mengabdi kepada masyarakat, kepada 

kepala Desa Cihideung Ilir Bapak Ilman, dan para tokoh masyarakat setempat dan 

khususnya pada keluarga Bapak Sihabudin yang telah menyediakan tempat bagi 

penyusun dalam melaksanakan kegiatan PKM. Ucapan terimakasih juga 

terhaturkan pada para remaja dan anak-anak warga yang sudah berpartisipasi dalam 

terlaksananya kegiatan.  

Terakhir, penyusun menyadari bahwa selama pelaksanaan program 

banyak kekurangan dan kesalahan baik teknis maupun nonteknis. Maka dari itu, 

penyusun mengucapkan mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Mudah-

mudahan apa yang penyusun laksanakan dapat bermanfaat bagi warga, khususnya 

bagi penyusun. 
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PENDAHULUAN 

Pertambahan penduduk yang cepat, acuhnya terhadap lingkungan dan 

berdirinya berbagai macam industri, serta adanya eksploitasi sumberdaya alam 

secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek pelestarian akan menyebabkan 

kerusakan lingkungan. Kondisi Situ Cihideung Ilir yang semakin rusak dan kotor 

dengan tumpukan sampah selama bertahun-tahun tersebut, diperlukan adanya 

kegiatan pembersihan situ dan penataan Situ Cihideung Ilir dengan melibatkan 

masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih sangat kurang, 

sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian situ 

untuk kepentingan masyarakat sendiri. 

Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pembersihan 

dan penataan Situ Cihideung Ilir secara gotong royong sebagai bentuk kebersamaan 

dan keharmonisan antarwarga. Pembentukan tim CIA yang berasal dari masyarakat 

sebagai penjaga terdepan kelestarian lingkungan Situ Cihideung Ilir. Luaran yang 

yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya pola pikir masyarakat yang 

semakin mencintai lingkungan. Terwujudnya Situ Cihideung Ilir yang bersih dan 

asri, serta terbentuknya komunitas cinta lingkungan masyarakat sekitar situ. 

BAB II 

GAMBARAN UMUM MASYAAKAT SASARAN 

Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat ini akan dilaksanakan di 

Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 

yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh tani maupun 

buruh pabrik. Selain itu, mata pencaharian masyarakat sekitar situ kebanyakan 

berprofesi sebagai tukang ojek, pedagang, supir, pelajar, dan lainnya. Situ. Seperti 

masyarakat pada umumnya, masyarakat sekitar situ mengalami masalah yang sama 

dalam hal lingkungan seperti kurangnya bak sampah, tidak adanya tempat buangan 

sementara, sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan.  

BAB III 

METODE PENDEKATAN 

Analisis Program Rencana 



 
 

Tahap pertama adalah mematangkan kembali konsep yang telah 

dirumuskan, terutama yang terkait dengan proses pembersihan dan penataan situ 

agar bisa diterima masyarakat.  

Survei Kondisi Lapangan Awal 

Tahap ini dilakukan untuk menambah informasi guna penyempurnaan 

program dan mencari tahu apa yang ingin masyarakat inginkan. Melihat secara 

langsung kondisi situ terkini.  

Perizinan  

Perizinan dilakukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Perizinan ini 

termasuk pembuatan kontrak kerja sama yang sudah dilakukan dan kesepakatan 

MOU lanjutan.  

Rapat Terbuka  

Rapat terbuka merupakan rapat yang mengundang tokoh masyarakat dan 

kasepuhan serta ketua RT dan RW setempat.  

Pembersihan Sampah  

Setiap rukun warga dibuatkan satu buah tempah pembuangan sampah 

sementara yang nantinya warga membuang sampah ke tempat ini. Pembersihannya 

dilakukan dengan mengangkat sampah-sampah tersebut dan membawanya ke 

tempat pembuangan akhir. Selain itu, akan disediakan bak sampah agar pengelolaan 

sampah lebih tertata dan tidak dibuang ke situ. 

 

BAB IV  

PELAKSANAAN PROGRAM 

Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) CIA (Cihideung Ilir 

In Action) dilaksanakan pada bulan Februari-Juni yang bertempat di rumah warga 

dan Situ Cihideung Ilir. Pelaksanaan dilakukan rutin setiap hari minggu dan hari 

libur lainnya. Terlaksananya kegiatan PKM CIA atas bantuan warga sekitar, Kepala 

Desa dan para tokoh masyarakat setempat.  

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 



 
 

Analisis Program dan Survei Kondisi Lapangan 

Analisis program telah dilakukan dan terus berdiskusi dengan dosen 

pendamping, kepala desa setempat dan ketua RT sekitaran Situ Cihideung Ilir. 

Survei kondisi lapangan langsung dilakukan di Situ Cihideung Ilir agar menambah 

informasi keadaan lapangan.  

Perizinan dan Rapat Terbuka 

Pihak pemerintah setempat (kepala desa dan ketua RT setempat) 

memberikan izin dengan dikelolanya Situ oleh mahasiswa (tim PKM CIA) dan 

komunitas CIA. Perizinan didapatkan saat melakukan rapat terbuka. Rapat terbuka 

dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Februari 2014. Rapat terbuka mengundang 

kepala desa Cihideung Ilir, ketua RT sekitar Situ dan sebagian para tokoh 

masyarakat. Kesimpulan rapat terbuka adalah masyarakat setuju dengan program 

yang ditawarkan dan mendukung kegiatan tim PKM CIA. 

Pembersihan Situ dan Pembuatan Bak Sampah 

Pembersihan Situ dilakukan dalam dua tahap, yakni pada tanggal 2 dan 

9 Maret 2014. Pada tanggal 9 Maret 2014 dilakukan pembersihan Situ dengan 

melibatkan warga sekitar meliputi para pemuda dan kepala desa Cihideung Ilir dan 

sekaligus pengangkutan sampah dengan menggunakan mobil UPT. Pembuatan bak 

sampah dilakukan dari tanggal 11 Maret-20 April 2014 yang bertempat di RT 

01/RW 04 dan RT 01/RW 05. Bak sampah berukuran 1.5 m x 2 m x 1 m.   

Penyemaian Tanaman Sayur Saicin dan Pembuatan Kompos 

Penyemaian bibit saicin dilakukan pada hari minggu 2 Juni 2014 dan 

pembuatan pupuk kompos CIA. Pelatihan pembuatan pupuk kompos dilakukan 

pada hari selasa 11 Juni 2014 yang dihadiri oleh komunitas CIA dan sebagian 

warga. Pembuatan kompos berbahan baku dari sampah kering (daun-daunan) yang 

dicampur dengan sampah basah (sampah rumah tangga, kecuali plastik). Pupuk 

kompos akan dihasilkan setelah 21 hari penyimpanan dalam tempat yag tertutup. 

Penanaman Bibit Bohon Jati dan Sengon  

Penanaman  bibit pohon jati dan sengon dilakukan pada hari 23 Juni 2014 

yang dilakukan oleh komunitas CIA. Bibit pohon jati dan sengon ditanam di 

sekitaran Situ Cihideung Ilir sebanyak 100 bibit. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  



 
 

Lampiran 1 Foto-foto kegiatan 

 
Gambar 1 Survei kondisi lapangan dengan kepala desa 

 
Gambar 2 Rapat terbuka dengan kepala desa dan tokoh masyarakat 

 
Gambar 3 Aksi mengajak warga kerja bakti 

 
Gambar 4 Pengangkutan sampah oleh mobil UPT 



 
 

 
Gambar 5 penanaman pohon jati 

 

 
Gambar 6 pelatihan pembuatan pupuk kompos 

 
Gambar 7 Keadaan Situ Cihideung Ilir saat ini 



 
 

Lampiran 2 Penggunaan dana 

Tanggal pengeluaran Jenis pengeluaran Jumlah harga 

08-Feb-14 Buku Logbook 12000 

23-Feb-14 Konsumsi Rapat terbuka 75000 

23-Feb-14 LCD 20000 

01-Mar-14 Trashbag (15 buah) 112500 

02-Mar-14 Konsumsi Kerja Bakti (1) 106900 

04-Mar-14 Print + fotocopy 16000 

05-Mar-14 Hadiah bagi tim CIA 30500 

02-Mar-14 air mineral 24000 

02-Mar-14 kantong plastik 2000 

08-Mar-14 Megaphone 15000 

08-Mar-14 Print + Map 5500 

08-Mar-14 Rambutan 30000 

08-Mar-14 Banner 2 m x 1 m 50000 

09-Mar-14 Pasir 1 engkol 750000 

10-Mar-14 Batako pres 680000 

10-Mar-14 Semen 272000 

10-Mar-14 Pasir 2 bak 520000 

09-Mar-14 Mobil PU 500000 

09-Mar-14 Trashbag (20 buah) 30000 

09-Mar-14 semen Tigaroda 6 sak 405000 

10-Mar-14 semen + batako 612000 

10-Mar-14 Tali gujir 6000 

10-Mar-14 Konsumsi 55000 

11-Mar-14 rokok + minyak goreng 20000 

12-Mar-14 Konsumsi hari 1 52000 

13-Mar-14 Konsumsi hari 2 30000 

29-Mar-14 Bibit saicin 10000 

29-Mar-14 Batu kali 150000 

30-Mar-14 Biaya operasional bak sampah 488000 

02-Apr-14 Pasir ayak 3 gerobak 137000 

11-Juni-14 Pembuatan kompos 100000 

23-Juni-14 Penanaman + bibit pohon 300000 

08-juli-14 Pembuatan video 20000 

21-juli-14 Pembuatan sakali 2290000 

27-Juli-14 Penebaran benih ikan 2710000 

 Total 10.636.400 

Pemasukan  :Biaya DIKTI  : Rp. 10.515.000,. 

Donatur  :    Rp. 275.000,.    + 

Total       Rp.10. 775.000 

Pengeluaran  :            Rp. 10.636.400    - 

Total    :    Rp. 138.600 



 
 

Lampiran 3 Nota pengeluaran 

 



 
 

Lanjutan lampiran 2. . . 
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