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SAMBUTAN 

 

DEKAN FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM IAIN 

PADANGSIDIMPUAN 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 

Perguruan Tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan 

masyarakat. Karenanya, ia dituntut untuk sadar akan peran, fungsi dan tugasnya, 

di mana salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

Pengabdian yang diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya mewujudkan 

masyarakat mandiri dan berwawasan. Dari sinilah integritas Perguruan Tinggi dan 

masyarakat bisa terwujud, harmoni antara keduanya juga bisa terjalin dengan 

kuat. 

Sebagai bagian dari civitas akademik, penyuluh juga memiliki kewajiban 

yang sama dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, muatan 

kurikulum yang diberikan kepada mereka, salah satunya berorientasi pada 

pengabdian masyarakat. yang diselenggarakkan di hampir seluruh Perguruan 

Tinggi di Indonesia adalah bentuk implemetasi dari kurikulum berbasis 

pengabdian dan riset tersebut. Penyuluh diajak dan dibimbing untuk melakukan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat  sesuai dengan desain dan temanya. Dari 

sisi masyarakat, kegiatan Pengabdian Masyarakat diharapkan dapat membantu 

mereka dalam memecahkan berbagai permasalah sosial yang dihadapi. Dalam 

skala massif ini tentunya akan sangat baik bagi program pembangunan nasional.  

Mengingat begitu besarnya tujuan dan manfaat yang bisa dicapai melalui 

Pengabdian Masyrakat maka Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan melalui BP Pengabdian Masyarakat menyusun sebuah buku 

pedoman yang bisa dijadikan sebagai aturan permainan (role of the game) atau 

petunjuk pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Syari’ah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan. Buku ini menjadi sangat penting untuk 

terselenggaranya Pengabdian Masyarakat yang tertib, efektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Akhirnya saya ucapkan banyak terimakasih kepada Tim Penyusun atas 

hadirnya Buku Pedoman ini. Dan kepada seluruh Penyuluh, saya ucapkan selamat 

membaca dan melaksanakan isinya. Mudah-mudahan Pengabdian Masyakat bisa 

menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

     

Dekan,  

 

     Dto. 

 

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 

NIP. 19731128200112 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Landasan Pengembangan Pengabdian kepada masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu komponen 

kegiatan akademik yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, di samping pendidikan dan penelitian. Dengan dilaksanakannya 

dharma pengabdian kepada masyarakat di samping kedua dharma yang lain, 

diharapkan selalu ada interrelasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat, 

untuk mengantisipasi terjadinya sosialisasi perguruan tinggi dari masyarakat 

sekitarnya. 

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum  memiliki peran penting dalam 

pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang akselerasi 

pembangunan bangsa di berbagai bidang khususnya bidang hukum. Secara 

organisatoris Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum  adalah sebuah lembaga 

yang berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa dan seluruh sivitas 

akademika fakultas dalam menyalurkan pemikiran, penelitian dan karya 

ilmiah yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan akademik dalam 

bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena itu Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat 

memainkan perannya  melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan sebagai salah 

satu lembaga perguruan tinggi Islam mempunyai kewajiban untuk 

mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bahkan sebagai perguruan 

tinggi yang bercorak keagamaan, dharma ketiga diharapkan menjadi 

trademark lembaga yang bercirikan keterpaduan antara peran-peran sosial 

keagamaan dengan berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Oleh karena 

itu, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum  secara berkelanjutan mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat dengan bertumpu pada semangat sinergitas tersebut.  

Bentuk nyata dari kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum , salah satunya adalah Program Penyuluhan 

Hukum kepada Masyarakat)”.  
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B. Peta Jalan Pengabdian kepada masyarakat 

Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum   

mencakup: 

1. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan 

pembinaan keluarga sakinah, proses perceraian harus melalui 

pengadilan agama, hak-hak hadhanah anak dan lain sebagainya seputar 

hukum kekeluargaan untuk prodi Ahwal al-Syahsiyah (AS). 

2. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan 

hukum ekonomi syari’ah tentang konsep bagi hasil, jual beli, sewa 

menyewa, dan lain sebagainya untuk prodi Hukum Ekonomi Syari’ah 

(HES). 

3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan 

kewajiban memberikan suara dalam pemilihan umum, keharaman jual 

beli suara, dan lain sebagainya untuk prodi Hukum Tata Negara (HTN). 

4. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan 

tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana untuk 

prodi Hukum Pidana Islam (HPI). 

5. Memberikan pembinaan bacaan al-Qur’an kepada masyarakat terkait 

dengan tulis baca al-Qur’an untuk Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT). 

6. Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam perkara-perkara 

perkawinan, kewarisan, kepidanaan dan perkara-perkara berkaitan 

dengan kasus peradilan tata usaha negara. 

7. Melaksanakan pengukuran arah kiblat pada setiap masjid di Kota 

Padangsidimpuan dan sekitarnya, dan melakukan hisab rukyah pada 

setiap awal dan akhir ramadhan. 

 

C. Sumber Daya/Pendanaan kegiatan 

Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum   dimungkin dari dua sumber: 

1. Dana DIPA IAIN Padangssidimpuan yang diperoleh pengusulan 

rencana anggaran ke Kemenag RI melalui perencanaan anggaran IAIN 

Padangsidimpuan. 

2. Swadana dari Fakultas atau dari pihak lain yang tidak terikat 
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D. Sasaran Program Pengabdian kepada masyarakat Strategis 

Ruang lingkup program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah 

dan Ilmu Hukum   mencakup: 

1. Pengabdian berupa penyuluhan hukum. 

Penyuluhan merupakan  salah satu kegiatan penyebarluasan 

informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan 

mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta 

budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya 

supremasi hukum. 

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya 

adalah agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, 

untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi 

menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang 

hukum beranekaragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui 

dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. 

Lebih jelasnya Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI 

Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 

Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum,menjelaskan mengenai 

tujuan diselenggarakannya penyuluhan hukum adalah untuk 

mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga 

setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum 

dalam sikap dan perilaku yang sadar, taat dan patuh terhadap hukum 

serta menghormati HAM. 

Kegiatan penyuluhan hukum juga bertujuan agar 

dilaksanakannya aturan-aturan hukum tanpa menyebabkan perasaan 

takut akan sanksi hukum melainkan patuhnya mereka pada aturan 

hukum dikarenakan adanya kesadaran dan penghargaannya terhadap 

hukum. 

Didalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum, materi 

hukum yang akan disuluhkan dibuat skala prioritas yang didasarkan 

pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi 

hukum, sehingga untuk materi hukum yang sangat penting untuk 

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakt dapat segera 

disuluhkan agar segera dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Hal ini 
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tentunya perlu diinventarisir dan ditelaah berdasarkan pertimbangan 

yang kemprehensif serta didasarka pada hasil evaluasi, peta 

permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat. 

Mengingat begitu banyaknya jumlah peraturan perundang-

undangan baik di tingkat pusat maupun di daerah yang bermasalah, 

terlebih lagi apabila dikaitkan dengan tingkat kecerdasan masyarakat 

untuk memahami materi peraturan perundang-undangan yang sangat 

beraneka ragam, serta waktu yang tersedia bagi setiap masyarakat 

dalam memahami hukum berbeda-beda. Disini penyuluh berperan 

dalam memilih objek/materi hukum yang akan disuluhkan serta teknik 

penyuluhan yang akan digunakan. 

Kemudian para penyuluh harus dapat meyakinkan para 

masyarakat bahwa dengan tahu dan paham hukum banyak hal positif 

atau keuntungan yang diperoleh, antara lain : 

a. Mendapat peluang untuk kemudahan yang dilindungi hukum; 

b. Tidak mudah dikenai akibat hukum berupa sanksi atau penderitaan; 

c. Tidak mudah dijadikan sasaran eksploitasi oleh advokat yang 

menjual hukum untuk memenuhi kehidupannya. 

 

2. Pengabdian dalam bidang Pendampingan/Bantuan hukum 

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga 

negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai 

implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta 

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap 

keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality 

before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum 

mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya 

Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara 

untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok 

orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di 

hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus 

diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang tentang 

Bantuan Hukum. Pelayanan hukum mencakup pelbagai macam 

kegiatan yang meliputi: 

a. pemberian bantuan hukum;  

b. pemberian bantuan untuk menekankan tuntunan agar sesuatu 

hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini 

tidak pernah diimplementasikan tetap dihormati; 
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c. Usaha-usaha agar kebijaksanaan hukum (legal policies) yang 

menyangkut kepentingan orang-orang miskin dapat 

diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik; 

d. Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan 

prosedur di pengadilan dan di aparat-aparat lain yang 

menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian; 

e. Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan 

perkembangan hak-hak dibidang yang belum dilaksanakan atau 

diatur oleh hukum secara tegas; 

f. Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan 

hubungan-hubungan kontraktual, badanbadan hukum atau 

organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang 

untuk memaksimumkan kesempatan dan kemanfaatan yang 

telah diberikan oleh hukum.  

3. Pengabdian pembinaan baca tulis al-Qur’an 

Dalam melaksanakan pengajaran baca Tulis Al-Qur’an, 

menggunakan metode-metode yang tepat dalam pelaksanaannya. Hal 

tersebut dimaksudkan agar pengajaran bisa efektif dan efisien sehingga 

pembelajarannya akan lebih cepat dalam menguasai materi yang 

disampaikan. Ada tiga metode pengajaran baca tulis Al-Qur’an sebagai 

berikut:  

a. Musyafahah (Adu Lidah) Guru membaca lebih dahulu kemudian 

disusul anak atau murid. Dengan metode ini, guru dapat menerapkan 

cara membaca huruf dengan benar melalui lidahnya. Sedangkan anak 

akan dapat melihat dan menyaksikan langsung praktik keluarnya 

huruf dari lidah guru untuk ditirukannya, yang disebut dengan 

musyafahah ‘adu lidah’. Metode ini diterapkan Nabi saw.kepada 

kalangan sahabat. 

b. ‘ArdulQira’ah (Sorogan) Murid membaca di depan guru sedangkan 

guru menyimaknya. Metode ini dikenal dengan metode sorogan atau 

‘ardul qiraah ‘setoran bacaan’. Metode ini dipraktikkan oleh 

Rasulullah saw.bersama dengan Malaikat Jibril kala tes bacaan Al-

Qur’an di bulan Ramadhan. 

c. Mengulang bacaan perkata Guru mengulang-ulang bacaan, 

sedangkan anak atau murid menirukannya kata per kata dan kalimat 

per kalimat juga secara berulang-ulang hingga terampil dan benar.  

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Belajar Baca Tulis AlQur’an  
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a. Kelancaran dalam membaca Al-Qur’an Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kelancaran berasal dari kata lancar yang diberi imbuhan 

ke- dan –an yang berarti cepat, kencang (tidak tersangkut-sangkut), 

tidak tersendatsendat. Maksudnya adalah dalam membaca Al-Qur’an 

seorang anak membacanya tidak tersendat-sendat dan lancar, tidak 

tersangkut-sangkut. Sehingga dengan hal ini kelancaran dikatakan 

sebagai salah satu indikator dalam kemampuan membaca Al-Qur’an 

siswa. 

b. Ketepatan dalam Tajwidnya yaitu ketepatan dalam mengeluarkan 

setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi haq dan 

mustahaqnya. Yang dimaksud dengan haq huruf adalah sifat-sifat 

huruf seperti tebal, tipis dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan mustahaq huruf adalah sifat huruf yang berubah dari sifat 

asalnya karena sebab tertentu seperti nun mati dalam posisi hukum 

ikhfa’ dan sebagainya. Tajwid juga berguna untuk mengetahui 

bagaimana cara memenuhkan/memberi haq huruf dan mustahaqnya, 

baik yang berkaitan dengan sifat, mad, dan sebagainya seperti tarqiq 

dan tafkim, dan selain keduanya. Tajwid sebagai suatu disiplin ilmu 

mempunyai kaidahkaidah tertentu yang harus dipedomani dalam 

pelafalan hurufhuruf dari makhrajnya disamping harus pula 

diperhatikan hubungan setiap huruf dengan sebelum dan sesudahnya 

dalam cara pelafalannya. Oleh karena itu ia tidak dapat diperoleh 

hanya sekedar dipelajari namun juga harus melalui latihan, praktek, 

dan menirukan orang lain yang sudah baik bacaannya. Adapun 

hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayah, sedangkan 

membaca Al-Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardhu 

‘ain. Hal tersebut dikarenakan jika seseorang membaca Al-Qur’an 

tidak sesuai dengan kaidah membacanya akan dapat merubah arti 

dari ayat yang dikandungnya. Ada beberapa materi terkait ilmu 

tajwid, diantaranya adalah hukum nun mati dan tanwin, hukum mim 

mati, mad, gunnah, qalqalah, waqaf, dan lain sebagainya. 

c. Ketepatan dalam Makhrajnya. yaitu berkenaan dengan 17 tempat 

keluarnya huruf serta membedakannya dengan huruf yang lain. 

Makharijul huruf terbagi dalam lima tempat, yakni: Al-Jauf 

(lubang/rongga mulut), Al-Halqu (tenggorokan/kerongkongan), Al-
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Lisan (lidah), Asy-Syafatain (dua bibir), dan Al-Khoisyum (janur 

hidung). Dalam membaca Al-Qur’an perlu juga memperhatikan 

makharijul huruf agar tidak terjadi kesalahan dalam pelafalan huruf 

yang akan mengakibatkan perubahan makna dari yang seharusnya. 

d. Kefasihan dalam memb Al-Qur’an  artinya dalam membaca Al-

Qur’an dengan pengucapan atau pelafalan yang terang dan jelas.  

e. Ketepatan dalam penulisan ayat Al-Qur’an yaitu ketepatan dalam 

menulis huruf atau ayat Al-Qur’an sesuai dengan kaidah 

penulisannya. 

 

4. Pengukuran arah kiblat pada setiap masjid di Kota Padangsidimpuan 

dan sekitarnya. Artinya pengaruh masjid terhadap kehidupan umat 

Islam sangat penting, terutama dalam kehidupan beribadah, karena 

kaum muslimin akan selalu terikat dengan masjid, baik dalam salat 

berjamaah, acuan dalam mengetahui arah kiblat, mengetahui awal 

waktu salat dengan dikumandangkannya azan, dan lain sebagainya 

aktifitas yang dapat mempersatukan umat Islam. Arah kiblat dan 

bangunan masjid dapat menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan 

ibadah sehari-hari, sebab pada dasarnya setiap orang dapat 

mengkalibrasi arah kiblat dari setiap masjid, agat ibadah salat  

memenuhi syarat dan rukunnya, jika ingin salatnya diterima oleh Allah 

SWT. Salah satu syarat sahnya salat adalah mengahadap ke arah kiblat 

dan telah memasuki waktu salat dimaksud.  

5. Melakukan hisab rukyah pada setiap awal dan akhir ramadhan, yaitu, 

rukyatul hilal sebagai aktivitas pengamatan visibilitas hilal (bulan sabit) 

saat Matahari terbenam menjelang awal bulan pada Kalender Hijriah. 

Rukyatul hilal biasanya dilakukan untuk menentukan awal bulan 

Dzulhijjah, Ramadhan, dan Syawal. 

6. Bakti sosial berupa penggalangan dana sosial, gotong-royong dan 

berbagai kegiatan bagti sosial yang dilakukan oleh mahasiswa  untuk 

membantu menciptakan kenyamanan, keselamatan, dan ketertiban 

masyarakat.  

E. Hasil yang Diharapkan 

Program Desa Binaan IAIN Tahun 2019 dirancang untuk mewujudkan 

beberapa target capaian, yaitu:  
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1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku di 

Indonesia 

2. Terlayaninya kebutuhan masyarkat dalam bidang hukum melalui 

pendampingan hukum. 

3. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan, penghayatan, dan 

pengamalan akan hidup gotong royong dan bakti sosial. 

4. Terwujudnya arah kiblat masjid yang lebih akurat 

5. Tersosialisasinya hisab rukyah pada setiap awal dan kahir ramadhan 

serta Zulhijjah. 

6. Meningkatknya kesadaran masyarakat terhadap budaya membaca al-

Qur’an, sebagai sarana untuk ibadah dan mengatasi permasalahan 

hidup yang berimplikasi pada kehidupan akhirat  

F. Penyelenggaraan 

1. Status  

Program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan merupakan salah satu tridarma 

perguruan tinggi yang mesti dilaksanakan. Oleh  karena itu posisinya 

sngat penting pada setiap fakultas secara khusus di lingkungan 

pendidikan tinggi sebagai indikator peningkatan akreditasi sertiap 

perguruan tinggi,  

2. Persyaratan Pengajuan kegiatan PKH 

a. Pengajuan Tor/ Prosposal kegiatan 

b. Bersedia membuat laporan kegiatan per bulan 

c. Sehat jasmani dan rohani (menyertakan keterangan sehat dari 

dokter) 

3. Hak dan Kewajiban pelasksna kegiatan PKH 

a. Hak, meliputi: 

1) Setiap kegiatan pengabdian berhak mendapatkan bimbingan dari 

fakultas 

2) Setiap  progran kegiatan (PKH) IAIN Padangsidmpuan berhak 

mendapatkan  bantuan dana dari pihak kedua. 

b. Kewajiban, meliputi: 

1) Setiap Panitia kegiatan pengabdian wajib menyelenggarakan 

kegiatan yang telah direncanakan.. 



Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat FASIH 2020 

 

2) Setiap Panitia kegiatan pengabdian wajib membuat laporan 

kegiatan dimaksut. 

4. Lokasi Kegiatan 

Lokasi kegiatan diajukan oleh tim pengusul kegiataran sesuai 

dengan kemapuan alokasi anggaran yang.  

 

5. Jangka waktu Kegiatan 

Kegiatan pengambdian dilakukan sesuai dengan jadwal yang 

direncanakan panitia setelah mendapatkan persetujuan dari fakultas. 

6. Pelaksana 

Pelaksana PKH Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan  ditunjuk berdasarkan SK Dekan  Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

 

 

 

  



Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat FASIH 2020 

 

BAB II 

PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Kegiatan Pengandian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu 

Hukum IAIN Padangsidimpuan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan kegiatan lapangan, dan pelaporan. 

Masing-masing tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

A. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh panitia Pengandian kepada 

Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. Kegiatan ini mencakup 

aspek internal maupun eksternal. Aspek internal meliputi penetapan jenis 

pengabdian, penentuan lokasi kegiatan, Panitia pelaksana, dan rancangan 

anggaran yang dibutuhkan. Adapun aspek eksternal meliputi koordinasi 

dengan berbagai stakeholder yang terlibat dengan pelaksanaan Program 

Pengandian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum 

1. Persiapan 

Tahap persiapan meliputi kunjungan penjajagan (survey) untuk 

menentukan lokasi dan mengidentifikasi secara umum isu-isu strategis 

dan relevan dengan desain Pengandian kepada Masyarakat Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum. Identifikasi ini penting sebagai landasan 

akademik bagi pelaksanaan Program  Pengandian kepada Masyarakat 

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. Pada tahap persiapan, juga 

penyusunan TOR/Proposal kegiatan.. 

 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan Pengandian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum berbasis kebutuhan masyarakat akan melibatkan masyarakat 

sekitar. Panitia pelaksana kegiatan akan diarahkan sedetail mungkin agar 

kegiatan pengabdian berjalan dengan baik.  

Keberhasilan program Pengandian kepada Masyarakat Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum sangat ditentukan oleh Panitia, Fakultas hanya 

berusaha mendesain dan menentukan regulasi tentang pelaksanaan 

program. Panitia sepenuhnya menjadi pelaku utama bagaimana desain dan 

regulasi tersebut diterjemahkan dalam sebuah kegiatan yang berorientasi 
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pada program peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis hukum dan 

ajaran keagamaan. 

 

B. Pelaksanaan 

Adapun secara lebih rinci, kegiatan Program Pengandian kepada 

Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang dilaksanakan panitia 

kegiatan meliputi beberapa tahap, yaitu. 

Tahap I: Persiapan 

Tahapan dimulai sejak panitia sudah ditetapkan sebagai pelaksana 

kegiatan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan oleh panitia adalah 

mempersiapkan TOR/Proposal kegiatan.  Termasuk kegiatan persiapan 

adalah survey ke lokasi kegiatan. Kegiatan survey ini hanya sebatas 

meninjau lokasi dan berkenalan dengan pemerintah desa.  

Untuk pelaksanaanya, kegiatan survey bisa dimulai oleh panitia 

mengetahui lokasi tempat pengabdian, sampai H-1 acara pelaksanaan 

kegiatan. Hal ini penting untuk diperhatikan agar ketika panitia samapai 

dilapangan, mereka bisa cepat beradaptasi dengan masyarakat karena 

sebelumnya sudah didahului survey dan perkenalan. 

Tahap II : Kegiatan Lapangan. 

Kegiatan lapangan adalah kegiatan dimana seluruh panita 

melakukan aktifitas di lokasi pengabdian sesuai dengan SK Penetapan 

penyuluh oleh dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan.  

Kegiatan Pengandian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum terdiri dari program yang dijalankan sesuai dengan proposal 

kegiatan yang diajukan. 

AAggaarr  ppeerreennccaannaaaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiissuussuunn  ddaappaatt  ddiillaakkssaannaakkaann  sseeccaarraa  

eeffeekkttiiff,,  mmaakkaa  ppaanniittiiaa    ppeerrlluu  mmeemmppeerrhhaattiikkaann  hhaall--hhaall  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

11..  BBeerrkkoonnssuullttaassii  ddeennggaann  bbeerrbbaaggaaii  ppiihhaakk  ddii  mmaassyyaarraakkaatt  ddaann  ffaakkuullttaass  

tteennttaanngg  kkeeggiiaattaann  aappaa  yyaanngg  aakkaann  ddiillaakkuukkaann..  

22..  MMeenneennttuukkaann  ssiiaappaa  ssaajjaa  yyaanngg  aakkaann  tteerrlliibbaatt  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  

aakkaann  ddiillaakkuukkaann..  

33..  MMeenneettaappkkaann  ffuunnggssii  ddaann  ttaanngggguunnggjjaawwaabb  mmaassiinngg--mmaassiinngg  yyaanngg  

tteerrlliibbaatt  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  aakkaann  ddiillaakkuukkaann..  
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44..  MMeennyyuussuunn  rreennccaannaa  ttaahhaappaann--ttaahhaappaann  aakkttiiffiittaass  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  

aakkaann  ddiillaakkuukkaann..  

Tahap III, Kegiatan Pasca Program 

Kegiatan pasca program Pengandian kepada Masyarakat Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum adalah kegiatan yang dilakukan setelah selesai 

melakukan 1 program. Adapun yang termasuk dalam kegiatan pasca 

program adalah penyelesaian laporan Pengandian kepada Masyarakat 

kepada  Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. 

Mengenai isi laporan, harus memuat hasil dari seluruh kegiatan 

peserta, yaitu: 

1. Nama Program; 

2. Pra Kegiatan; 

3. Proses Kegiatan; 

4. Evaluasi Program; dan 

5. Kesimpulan dan Saran-Saran. 
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BAB III 

TATA TERTIB  

 

Selama mengikuti Program Pengandian kepada Masyarakat Fakultas 

Syari’ah dan Ilmu Hukum, setiap panitia diwajibkan mentaati Tata Tertib 

yang disusun oleh Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN 

Padangsidimpuan, yaitu: 

1. Panitia menjadi contoh teladan dalam bidang ibadah dan moral di 

masyarakat 

2. Panita dalam melaksanakan program pengabdian memperhatikan adat 

istiadat desa setempat. 

3. Panitia dalam melaksanakan program pengabdian tidak melakukan 

doktrinasi sebuah ajaran tertentu. 

4. Panitia dalam melaksanakan program pengabdian harus di lokasi yang 

ditentutukan; 

5. Panitia berusaha mendokementasikan semua kegiatan. 

6. Penyuluh membuat laporan kegiatan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Segala hal yang berkaitan dengan tatacara, prosedur, atau mekanisme 

pelaksanaan Pengandian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum n 

IAIN Padangsidimpuan telah tertuang secara lengkap dalam buku Pedoman 

Pelaksanaan Program Pengandian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu 

Hukum yang disusun oleh TIM Penyusun Peodman Pengandian kepada 

Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. Dengan hadirnya buku ini 

diharapkan pelaksanaan Program Pengabdian bisa berjalan dengan baik dan 

mencapai target yang diharapkan. 

Pemberlakuan buku pedoman ini adalah sejak tanggal ditetapkannya oleh 

Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, yang sasaran penggunanya adalah 

Pengandian kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. Kekeliruan 

dan kesalahan merupakan hal yang wajar dalam setiap penyusunan buku, 

karenanya, saran dan masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan buku ini 

di masa mendatang. 

Untuk hal-hal yang sangat teknis dan tidak termuat dalam ketentuan buku 

pedoman ini, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum mengaturnya dalam bentuk surat 

resmi dipasang di papan pengumuman fakultas atau di laman web Pengandian 

kepada Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 
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Lampiran 1 

Cover 

 

LAPORAN KEGIATAN 

PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM  

 

 

(NAMA KEGIATAN) 

 

 

 

 

(LOGO IAIN PADANGSIDIMPUAN) 

 

 

 

FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM   

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN 

TAHUN ................ 
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Lampiran 2. 
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Lampiran 3 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Setelah dilakukan bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya, maka laporan 

Kegitan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang.................yang disusun 

oleh: 

TIM PENUSUSN 

 

Dinyatakan dapat diterima sebagai Laporan Kegitan Pengabdian kepada 

Masyarakat Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. 

 

 

Disahkan di : Padangsidimpuan 

Pada tanggal : …………… 

 

     Dekan 

 

 

 

 

Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 

NIP. 19731128200112 1 001 


