




Gambar 3. Masjid di lingkungan Pondok Pesantran Darul Muttaqin

Gambar 4. Tim pengabdian bersama pengurus pondok di depan asrama putra

Pemesanan Cetakan Paving Blok: Cetakan paving blok dipesan pada seorang pengrajin bernama
Pak Wanto yang tinggal di Desa Adiluwih, Pringsewu. Karena kegiatan ini pemberdayaan, maka tim
pengabdian ingin memberikan cetakan paving blok kepada Pengurus maupun santri Pondok Pesantren
Darul Muttaqin agar mereka dapat menggunakannya dalam pembuatan paving blok sendiri. Selain
cetakan paving blok, tim pengabdian juga memesan gebuk atau geblek yang berfungsi untuk memadatkan
adonan/campuran yang telah dimasukkan ke dalam cetakan. Model cetakan yang dipesan ada 2 tipe, yaitu
yang berbentuk segi enam dan berbentuk persegi empat.

Gambar 5. Workshop pembuatan cetakan paving blok milik Pak Wanto di Pringsewu



Gambar 6. Cetakan paving blok yang berbentuk persegi panjang dan segi enam yang sudah jadi

Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Paving Blok: Kegiatan pelatihan dan pendampingan
pembuatan paving blok dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2021. Tim pengabdian mengunjungi Pondok
Pesantren dengan membawa bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat paving blok. Setiap
anggota tim memberikan materi pelatihan tentang pembuatan paving blok yang berkualitan tinggi.
Campuran semen : pasir adalah 1: 5. Air ditambahkan hingga kelecakan cukup. Campuran diaduk dengan
cangkul atau cetok, kemudian campuran dimasukkan ke dalam cetakan paving blok hingga penuh dan
dipukul-pukul dengan geblek. Setelah itu bagian bawah cetakan dilepas, dan paving blok sudah siap.
Paving blok sebaiknya dijemur di bawah matahari dan setiap hari diberi air hingga beberapa hari ke
depan.



Gambar 7. Kegiatan pelatihan pembuatan dan pemasangan paving blok

Pada saat kegiatan pelatihan tersebut sekaligus dilakukan penyerahan dana pengabdian yang
diperuntukkan untuk pembelian material seperti semen dan pasir. Karena kegiatan pengabdian ini
bertujuan untuk memberdayakan para santri dalam pembuatan jalan paving blok di depan asrama putra.
Sehingga diusahakan untuk tidak membeli paving blok yang sudah jadi, namun membuatnya sendiri serta
memasangnya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan cetakan
paving blok sesuai dengan cetakan yang dipesan di pengrajin di Adiluwih, Pringsewu.

Gambar 8. Penyerahan dana untuk pembelian material untuk pembuatan paving blok

Gambar 9. Penyerahan cetakan paving blok berbentuk segi enam

Pemberdayaan Santri dalam Pembuatan dan Pemasangan Paving Blok: Kegiatan pengabdian
ini berupaya untuk memberdayakan para santri, agar mereka dapat menyediakan paving blok sendiri yang
kemudian dipasang dan dinikmati prasarana tersebut bersama-sama.



Gambar 10. Pembuatan paving blok oleh para santri

Gambar 11. Jalan menuju Asrama Putra yang sedang disiapkan untuk dipaving

Gambar 12. Jalan menuju Asrama Putra yang sudah dipaving

Gambar 13. Pemasangan paving blok di depan asrama putra

Gambar 14. Paving blok yang telah terpasang di depan asrama putra

Evaluasi Hasil Kegiatan: Evaluasi hasil kegiatan tidak dilakukan dengan menggunakan kuisioner.
Karena kegiatan pengabdian ini berupa pemberdayaan, maka dilihat apakah pemberdayaan santri sudah
berhasil dilakukan. Hal ini dapat dijawab dengan lugas bahwa kegiatan pemberdayaan santri Pondok
pesantren Darul Muttaqin telah berhasil dilakukan dalam peningkatan kualitas lingkungannya. Para santri
telah menguasai cara pembuatan dan pemasangan paving blok dengan baik.



Gambar 15. Peningkatan kualitas lingkungan pondok Pensantren Darul Muttaqin

4. Kesimpulan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dapat memberdayakan santri Pondok Pesantren

Darul Muttaqin Lampung Tengah, dalam peningkatan kualitas lingkungan untuk sanitasi dan jalan.
Kegiatan pengabdian ini meliputi sosialisasi kegiatan, pemesanan cetakan paving blok, pelatihan dan
pendampingan pembuatan dan pemasangan paving blok, serta pemberdayaan santri dalam pembuatan dan
pemasangan paving blok. Halaman asrama putra sebagian telah dipasang paving blok yang membuat
lingkungan pondok pesantren menjadi lebih rapi dan bersih.
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