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ABSTRAK 

 

Corona Diseases 2019 (COVID-19) adalah jenis penyakit baru yang 

belum pernah diidentifikasi oleh manusia. Tanda dari gejala umum infeksi 

COVID-19 antara lain adanya gejala gangguan pernafasan, demam, dan batuk. 

Masa inkubasi rata-rata 5 sampai 6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. 

Virus corona dapat mengakibatkan dampak di semua bidang yaitu salah satunya 

dalam bidang pendidikan yang membuat pemerintah beserta lembaga yang terkait 

negara Indonesia mengambil sebuah kebijakan yaitu dengan meliburkan seluruh 

aktivitas pendidikan dan menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta 

didik maupun mahasiswa. Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarin 

menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan dan 

Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Coronavirus Disease (COVID-19) maka seluruh kegiatan belajar 
dilakukan secara daring (online) dalam rangka pencegahan penyebaran 

Coronavirus Disease (COVID-19) (Kemendikbud, 2020). 

Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar 

yang semula dilaksanakan di sekolah menjadi belajar di rumah secara daring. 

Pembelajaran daring terkadang membuat para orang tua mengeluh karena harus 

benar-benar bisa mengelola waktu antara bekerja, mengurus rumah tangga, dan 

mendampingi anak belajar. Adapun keluh kesah yang sering dilontarkan orang tua 

yaitu seperti kesulitan dalam memahami materi maupun tugas yang diberikan oleh 

guru lewat grup whatsapp. Pemahaman materi dan pengerjaan tugas-tugas seperti 

ini adalah bagian dari peran orang tua yang anaknya masih duduk di bangku 

PAUD,TK, dan SD karena anak-anak masih dalam usia pengawasan dan 

pendampingan. 
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PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia menyebabkan tatanan 

kehidupan manusia di seluruh dunia berubah. Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) pertama kali ditemukan di Kota Wuhan,Tiongkok pada bulan Desember 2019. 

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang 

baru ditemukan. Ketika menyerang manusia, virus ini biasanya menyebabkan 

gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Virus ini 

menyebar dengan cepat hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Sehingga 

WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemik 

global.  

Segala upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran 

virus Covid-19. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia 

untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dengan memberlakukan 

social distancing, physical distancing hingga pemberlakuan PSBB (pembatasan 

sosial berskala besar) pada beberapa daerah. Pembatasan interaksi sosial 

masayarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam bidang 

kehidupan tetapi tidak ada pilihan lain karena cara ini adalah yang paling efektif. 

Kebijakan social distancing tersebut juga berdampak terhadap bidang pendidikan. 

Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan 

proses pembelajaran dari sekolah atau perguruan tinggi ke rumah membuat 

kesulitan banyak pihak. Peralihan pembelajaran ini memaksa berbagai pihak 

untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat 

berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi 

sebagai media pembelajaran daring atau dengan model e-learning.  

Pemberlakuan pembelajaran secara daring ini menjadi solusi untuk 

mengatasi kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran secara tatap muka 

langsung. Namun, terdapat kendala yang mempengaruhi efektifitas pembelajaran 

secara daring ini, banyak yang mengeluhkan susah sinyal, kesulitan memahami 

materi, dan lain sebagainya. Kesulitan koneksi internet dan fasilitas belajar daring 

sangat dirasakan oleh anak Sekolah Dasar yang berada di daerah atau pedesaan. 

Koneksi internet dan metode pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Koneksi 

internet harus stabiil agar bisa tersampaikan kepada siswa dengan baik. Serta 

metode pembelajaran yang efektif diperlukan sebab terdapat kemungkinan siswa 

sulit belajar apalagi jika hanya diberi materi mentah-mentah. Disinilah peran Guru 

dan pendidik sebagai elemen penting dalam pengajaran diharuskan melakukan 

migrasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pendidikan 

tatap muka tradisional ke pendidikan online atau pendidikan jarak jauh (Bao, 

2020; Basilaia & Kvavadze, 2020).  

Dalam hal ini, KKN Tematik Unissula Periode XII kelompok 04 

mempunyai salah satu program kerja yaitu berupa pendampingan belajar bagi 
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anak sekolah dasar. Tujuan dilakukannya program kerja ini yaitu untuk membantu 

anak sekolah di lingkungan sekitar dalam hal belajar, terutama dalam memahami 

mata pelajaran yang sulit selama pembelajaran daring dari sekolah. Sebagai upaya 

dalam mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui program ini 

diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusinya dalam bidang pendidikan 

demi memajukan dan menambah pengetahuan mengenai dunia pendidikan. Selain 

itu, program ini dapat memberikan ilmu yang baru untuk para mahasiswa dengan 

bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat. Pendampingan belajar secara 

langsung ini tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Berdasarkan 

uraian diatas, artikel ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan tinjauan sejauh 

mana keefektifan pendampingan belajar anak secara langsung dalam mengatasi 

berbagai kesulitan orang tua dalam menghadapi pembelajaran daring di masa 

pandemi Covid-19. 

 

METODE 

Pelaksanaan pengabdian ini ditujukan untuk membantu meringankan 

keterbatasan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Selain itu, program ini 

dilakukan sebagai wujud penilaian keefektivitasan dari proses pembelajaran 

dengan bantuan KKN Tematik UNISSULA untuk meningkatkan prestasi siswa, 

mengingat sulitnya proses belajar mengajar dengan bantuan orang tua di era 

daring karena Covid-19. Pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan 

pembelajaran ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pada situasi pandemi, 

dimana hampir seluruh sekolah ditutup dan para siswa dinyatakan belajar di 

rumah, serta kurang bervariasinya metode dan media pembelajaran oleh para 

orang tua di rumah, sehingga berdampak pada kurangnya minat belajar para 

siswa. Sibuknya para orang tua juga mempengaruhi kualitas kegiatan belajar para 

siswa di rumah. 

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di lingkungan Dusun Krajan dan 

Dusun Duren Desa Jatirejo, Kecamatan Ngampel. Pendampingan belajar 

dilaksanakan selama KKN berlangsung pada tanggal 2 Agustus samapai 19 

Agustus 2021 yang dilakukan secara langsung seminggu 5 kali pertemuan. 

Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di aula atau balai  yang ada di lingkungan 

sekitar secara luring dan daring. Sasaran pengabdian ini yaitu siswa Sekolah 

Dasar di lingkungan Dusun Krajan dan Dusun Duren Desa Jatirejo. Di masa 

pandemi, para siswa mengalami kesulitan belajar karena berkurangnya tatap muka 

dengan guru di sekolah dan keterbatasan media pembelajaran di rumah. 

Metode pelaksanaan pendampingan belajar ini menggunakan metode 

pembelajaran ceramah dan metode Drill. Menurut Wina Sanjaya metode ceramah 

dapat diartikaan sebagai cara menyajikan pembelajaran melalui penuturan lisan 

atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa (Amaliah & Fadhil, 2014). 
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Saat pendampingan belajar belangsung pembimbing menjelaskan mata pelajaran 

yang telah diminta oleh siswa dan siswa mendengarkan penjelasan tersebut. 

Metode drill atau latihan menurut Roestiyah adalah suatu teknik yang dapat 

diartikan sebagai suatu metode mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan-

kegiatan latihan, agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih 

tinggi dari apa yang diperlajari (Eriska et al., 2013). Dengan hal tersebut, selama 

dilaksanakan pendampingan belajar seminggu lima kali pertemuan pembimbing 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan metode drill/ latihan dimana 

pembimbing menjelaskan materi yang diminta siswa selanjutnya pembimbing 

memberikan latihan kepada siswa untuk mengerjakannya. Metode tersebut 

sangatlah efektif untuk diterapkan dalam pendampingan belajar pada masa 

pandemi covid-19. 

 

HASIL  

Munculnya pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar 

yang semula dilaksanakan disekolah menjadi belajar di rumah secara daring. 

Pembelajaran daring terkadang membuat para orang tua mengeluh karena harus 

benar-benar bisa mengelola waktu antara bekerja, mengurus rumah tangga, dan 

mendampingi anak belajar. Adapun keluh kesah yang sering dilontarkan orang tua 

yaitu seperti kesulitan dalam memahami materi maupun tugas yang diberikan oleh 

guru lewat grup whatsapp. Pemahaman materi dan pengerjaan tugas-tugas seperti 

ini adalah bagian dari peran orang tua yang anaknya masih duduk di bangku 

PAUD,TK, dan SD karena mereka masih dalam usia pengawasan dan 

pendampingan. 

Dalam hal ini, KKN Tematik UNISSULA mempunyai salah satu program 

kerja yaitu berupa pendampingan belajar bagi anak sekolah di lingkungan Dusun 

Krajan dan Dusun Duren Desa Jatirejo. Tujuan dilakukannya program kerja ini 

yaitu untuk membantu anak sekolah di lingkungan desa Kebulusan dalam hal 

belajar, terutama dalam memahami mata pelajaran yang masih dibingungkan 

selama pembelajaran daring dari sekolah. Sebagai upaya menunjang kompetensi 

siswa dalam belajar, siswa juga akan diajarkan untuk menggunakan berbagai 

macam sumber dan media pembelajaran yang dapat menambah kemampuan siswa 

dalam berinteraktif, berfikir logis, kreatif dan sistematis. 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini berupa pendampingan, 

pengawalan, ceramah dan diskusi. Tentunya dengan model ceramah dalam 

konteks pengetahuan teori, sedangkan pengawalan dan pendampingan dilakukan 

dalam bentuk aksi nyata pengabdian dengan media inovasi. Kegiatan tersebut 

dilangsungkan secara luring maupun daring melalui media pesan Whatsapp. 

Selain itu, para siswa diberikan berbagai model permainan inovasi pembelajaran. 

Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu pembelajaran akan 
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lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, 

bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa. Membangun kedekatan antara pengajar dan para siswa juga 

merupakan aspek penting dalam terlaksananya pendampingan belajar yang efektif. 

Sebelum melaksanakan kegiatan pendampingan belajar, mahasiswa pengajar 

mempersiapkan hal-hal yang wajib disediakan sebagai wujud patuh pada 

himbauan mengenai protokol kesehatan. Pengajar menyemprotkan handsanitizer 

kepada siswa sebelum pembelajaran di mulai dan seluruh pengajar maupun siswa 

selalu menggunakan masker selama pembelajaran. Perkenalan dengan sesama 

peserta didik dan pengajar juga dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar 

dilakukan. Hal itu dilakukan guna terciptanya suasana belajar yang nyaman dan 

membangun sikap simpati pada sesama siswa. Di samping itu, pengajar juga tidak 

lupa mendahului kegiatan pendampingan belajar-mengajar ini dengan mengajak 

para siswa untuk membaca doa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. 

Membaca doa sebelum belajar adalah suatu kebiasaan yang harus dilestarikan dan 

diamalkan sejak dini. Jika ada perbedaan agama pun anak-anak dilatih untuk 

menerima perbedaan tersebut dan saling bertoleransi.  

Adapun beberapa strategi yang digunakan oleh mahasiswa dalam proses 

pendampingan belajar, antara lain : 

 

1. Tatap Muka (Ceramah) 

Dalam kegiatan tatap muka ini, siswa mendatangi aula atau balai yang 

sudah disiapkan untuk pembelajaran, kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi 

protocol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan menggunakan 

handsanitizer sebelum memulai belajar. Setelah itu, mahasiswa membuka dengan 

salam dan doa yang kemudian dilanjut dengan menanyakan tugas yang masih 

mengalami kesulitan kepada anak-anak tersebut serta menanyakan materi atau 

pelajaran yang dirasa masih mengalami kebingungan. Selanjutnya masuk ke tahap 

pembahasan (ceramah) yang dilakukan dengan menjelaskan ke anak-anak secara 

pelan-pelan dan berulang-ulang agar anak tersebut bisa memahaminya. 

Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang 

dikombinasikan dengan gambar-gambar dan tulisan dapat memberikan materi 

yang relatif banyak secara padat, cepat, dan mudah. 
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Gambar 1. Pendampingan Belajar (Tatap Muka) 

 

2. Tanya Jawab 

Metode sesi tanya jawab dibuat agar anak-anak paham lebih jelas dan 

meminimalisasi kebingungan dalam memahami materi pembelajaran yang 

dialami. Para siswa dipersilahkan bertanya kepada pengajar mengenai materi yang 

ingin mereka ketahui dan pengajar akan menjawab dengan menjelaskan dengan 

detil materi yang ingin dipahami. Siswa bertanya, pengajar menjawab atau 

pengajar bertanya, siswa yang menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya 

hubungan timbal balik secara langsung antara pengajar dengan siswa. Metode 

tanya jawab ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana materi dapat 

sampai pada peserta untuk merangsang peserta berpikir dan memberi kesempatan 

pada peserta untuk mengajukan permasalahan. Para siswa pun secara tidak 

langsung dilatih untuk berani berinteraksi dengan teman-temannya maupun 

pengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar 2. Pendampingan Belajar (Tanya Jawab) 
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3. Kuis 

Sebagai bentuk evaluasi dari materi yang disampaikan pada hari itu, 

mahasiswa berupaya membuat pertanyaan-pertanyaan kepada para siswa. Hal ini 

ditujukan untuk mengantisipasi para siswa agar selalu mengingat materi yang 

telah dipelajarinya. Di samping itu, para siswa juga dilatih untuk mengasah 

kecekatan dan jiwa kompetisinya saat bergiliran menjawab pertanyaan kuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pendampingan Belajar (Kuis) 

 

4. Menonton Video Animasi Belajar 

Metode menonton video animasi belajar ini agar anak-anak tidak jenuh 

dalam kegiatan belajar. Dengan inovasi cara belajar ini, anak-anak menjadi lebih 

antusias dan tidak bosan karena belajar terus-menerus. Menciptakan suasana 

belajar yang santai namun tetap kondusif merupakan upaya untuk membangun 

semangat belajar para siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pendampingan Belajar (Menonton Video Animasi Belajar) 
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PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa COVID-19 mempunyai dampak terhadap implementasi pembelajaran 

daring dari sekolah. Covid-19 begitu besar dampaknya bagi pendidikan dimana 

pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi belajar 

dirumah, dengan adanya program kerja pendampingan belajar dari KKN Tematik 

UNISSULA sangat membantu anak sekolah dalam hal belajar, terutama dalam 

memahami mata pelajaran yang masih kurang dipahami selama pembelajaran 

daring dari sekolah. Di dalam masa pandemi Covid-19 sekarang muncul 

permasalahan, yaitu berkenaan dengan pendampingan anak sekolah, dimana para 

orang tua cenderung kurang dalam mendampingi anak dalam belajar dan lebih 

berfokus untuk memenuhi kebutuhan yang sedang sulit terpenuhi karena implikasi 

dari pandemi Covid-19. Selain itu juga masih terkendalanya masalah teknis 

seperti jaringan internet yang kurang memadai, sehingga berdampak pada 

kegiatan pembelajaran yang kurang maksimal, serta kurangnya tingkat 

pemahaman siswa akan pelajaran yang didapatkan. Maka dari itu, adanya bantuan 

pendampingan belajar bagi anak sekolah dengan menggunakan metode 

pembelajaran ceramah dan drill sebagai wujud solusi terkait permasalahan yang 

ditimbulkan akibat pandemi Covid-19 dinilai efektif karena anak sekolah menjadi 

lebih memahami pelajaran daring dari sekolah. 
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ABSTRAK 

 

Masalah kesehatan yang terjadi di dunia merupakan masalah yang 

mengkhawatirkan seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu 

disebabkan munculnya wabah Virus Corona, Pneumonia Coronavirus Disease 

adalah peradangan pada parenkim paru yang disebabkan oleh (SARS-CoV-2). 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perilaku 5M Pencegahan 

Covid-19 Pada Masyarakat di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti Kabupaten 

Pati Tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan di Desa Grogolan Kecamatan Dukuhseti 

Kabupaten Pati yang dilakukan pada 2 Agustus sampai 19 Agustus 2021. Pada 

kegiatan KKN-T Periode XII UNISSULA Kelompok 10 melakukan 

motivasi/seruan terlebih dahulu kepada warga desa Grogolan Kecamatan 

Dukuhseti Kabupaten Pati guna memberitahukan bahwa bahaya nya Virus 

Corona. Kemudian kelompok 10 melakukan edukasi kepada masyarakat desa 

Grogolan kecamatan Dukuhseti kabupaten Pati, melakukan survei dan 

diadakannya webinar dengan tema Kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam 

Vaksinasi Covid-19. Tujuannya agar Masyarakat desa Grogolan kecamatan 

Dukuhseti kabupaten Pati ini agar mengikuti dilakukannya vaksinasi dan supaya 

meningkatkan kekebalan tubuh kepada masyarakat. Semoga masyarakat bisa 

menerapkannya guna memutus mata rantai penularan Covid-19. 
 

 

 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 11 

PENDAHULUAN 

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona 

(Rahayu Oktavia Asy’ari, 2020). Nama ini diberikan oleh WHO (World Health 

Organzation) sebagi nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan 

dari Corona Virus Disease-2019. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh 

virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam 

tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Menurut penelitian, 

Pemerintah Cina telah melacak asal-usul virus Corona atau COVID-19, dan kasus 

pertamanya terjadi pada 17 November 2019 (Eka Yudha Saputra, 2020). Pihak 

berwenang China sejauh ini mengidentifikasi setidaknya 266 orang yang 

terinfeksi tahun lalu, yang semuanya berada di bawah pengawasan medis di 

beberapa titik. COVID-19 atau Coronavirus desease 2019 pada saat ini menjadi 

sebuah pandemik yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. Berbagai penanganan dan kebijakan telah dilakukan salah satunya 

yaitu kebijakan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. (Krisdiyanto and Krisdiyanto, 2021). 

Sebagai upaya penurunan penyebaran Covid 19, diberlakukan kebijakan Work 

from Home (WFH) serta pembatasan jadwal operasi mall dan pertokoan. Kondisi 

ini secara langsung menyebabkan pembatasan pergerakan orang, yang 

menyebabkan volume kendaraan menjadi berkurang.  (Widyastuti and Budhi, 

2021). 

Virus kasus positif Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali 

terdeteksi pada Senin, 2 Maret 2020 dan pertama kali diumumkan oleh Presiden 

Joko Widodo. Sejak saat itu jumlah kasus positif Korona semakin bertambah dari 

hari ke hari. Total kasus konfirmasi COVID-19 global per tanggal 13 Februari 

2021 adalah 107,838,255 kasus dengan 2,373,398 kematian (CFR 2,2%) di 222 

Negara Terjangkit dan 184 Negara Transmisi lokal. Daftar negara terjangkit 

COVID-19 dapat bertambah setiap harinya mengikuti perkembangan data dan 

informasi yang didapatkan di Situation Report WHO. (Kemenkes, 2021).  

Pasca ditemukannya vaksin yang dikembangkan beberapa negara di dunia, 

World Health Organization (WHO) merekomendasikan kepada seluruh negara 

untuk melakukan vaksinasi secara massal. Indonesia melalui Perpres 99 tahun 

2020 dan Permenkes 2020 telah menuangkannya menjadi sebuah peraturan 

tertulis. Namun dalam hal ini terjadi pro dan kontra, padahal hal ini merupakan 

sebuah langkah positif demi perbaikan. (Rahman, 2021). 

Pada KKN ini kelompok 10 bertempat di desa Grogolan, Desa Grogolan 

merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Dukuhseti, 

Kabupaten Pati. Secara administratif luas wilayah Desa Grogolan yaitu 1.256,63 

Ha, terdiri atas 3 Pedukuhan, 5 Rukun Warga, dan 36 Rukun Tetangga. 

pemanfaatan fasilitas puskesmas di Kecamatan Pati dan Dukuhseti menunjukkan 
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adanya perbedaan dari sisi keruangan yaitu antara daerah perkotaan (Kecamatan 

Pati) dan daerah perdesaan pesisir (Kecamatan Dukuhseti) (Umi Alfiah Istiqomah, 

2019). Sebagai daerah agraris pesisir pantai sebagian besar penduduknya bekerja 

sebagai Petani yang dimana hasil Bertani yang dihasilkan adalah Padi, kacang dan 

semangka. Adapun sedikit hutan karet yang dapat dimanfaatkan sebagai 

penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat. pendapatan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pendapatan usahatani kelapa kopyor di Desa Ngagel, 

Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati (Sholikah, Mulyatno Setiawan, and 

Roessali 2020). 

Kurangnya pemahaman masyarakat desa terkait kebiasaan baru hidup 

sehat, maka rekomendasi diharapkan masyarakat dapat berperilaku sehat 

memperkecil perilaku berisiko Covid 19 dengan mematuhi protokol Kesehatan 

(Hidayani, 2020). Lonjakan perubahan metode pembelajaran terjadi cukup 

signifikan pada pandemi Covid-19. Setelah masuknya Covid-19 di Indonesia, 

pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan pembelajaran tatap 

muka sementara (Sugiarto, 2020). Untuk menaati program pemerintah, modus 

pembelajaran dialihkan menjadi kelas virtual, agar mahasiswa tetap mendapatkan 

haknya memperoleh ilmu tetapi tetap aman dengan di rumah saja (Khasanah, 

Pramudibyanto, and Widuroyekti, 2020). 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukkan pada 2 Agustus – 19 Agustus 2021. Program kerja 

yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna 

mencegah penularan virus Covid-19 semakin bertambah dan mengajak 

masyarakat untuk mau divaksin. Pada kesempatan ini tim KKN Kelompok 10 

melakukan survey langsung ke masyarakat dan pada dilakukannya 18 survey 

warga desa Grogolan tersebut masih banyak masyarakat yang mengabaikan 

protokol Kesehatan seperti tidak pakai masker, tidak jaga jarak, berkerumun, dan 

lain-lain. Maka dari itu kelompok kita membuat proker yang berkaitan tentang 

masalah masyarakat tersebut. 

 Pada program kerja yang ke-1 yaitu pada hari Kamis, 5 Agustus 2021 

pemasangan MMT di depan balai desa Grogolan tentang ajakan kepada 

masyarakat untuk vaksin. Program kerja yang ke-2 adalah pada hari kamis, 12 

Agustus 2021 pemasangan poster dititik – titik desa Grogolan. Program kerja 

selanjutnya yaitu pembuatan video edukasi tentang protokol pencegahan covid-

19. Proker kerja yang ke-4 adalah pendampingan belajar offline selama 5 hari 

kerja dan 2,5 jam perhari untuk pendampingannya. Kemudian proker yang 

terakhir adalah webinar pada hari sabtu, 14 Agustus 2021 yang ditujukan untuk 
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warga masyarakat desa Grogolan dimana tema pada Webinar tersebut adalah 

“Kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam Vaksinasi covid-19”. 

  

HASIL  

Untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai cara pencegahan 

penularan Covid-19 dan apa pentingnya vaksin, Selama KKN-T mahasiswa 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelompok 10 telah menjalankan 

kegiatan edukasi dan informasi. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Pembuatan dan pemasangan MMT 

Pembuatan MMT tentang seruan vaksin yang dimana bertujuan untuk 

mengajak masyarakat Khususnya desa Grogolan untuk vaksin. Karena masyarakat 

disini masih takut dengan vaksin dan belum tau manfaat jika sudah vaksin. 

Berikut di bawah ini desain MMT: 

 
 

Gambar 1. Desain MMT 200X100 

Ukuran dari banner diatas adalah 200×100 cm, posisinya Landscape. Di 

desain MMT diatas ada logo UNISSULA, LPPM, Logo Akreditasi Internasional 

ASIC, Logo Akreditasi A BAN-PT, Motto Unissula “Bismillah membangun 

generasi khaira ummah”, Your Gateway to Global Network, pita Unissula, Link 

Website Unissula dan Sosial Media Unissula. Isi dari MMT tersebut berisi seruan 

untuk vaksin bagi masyarakat setempat karena manfaat vaksin salah satunya dapat 

memberikan kekebalan tubuh sama manusia agar terhindar dari penularan akibat 

covid-19. 
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Gambar 2. Penyerahan MMT ke Kepala Desa Grogolan 

 
 

Gambar 3. Pemasangan MMT di depan kantor balai desa Grogolan 

2. Melakukan pembuatan dan pemasangan Poster 

Pada pembuatan poster ini software yang digunakan adalah canva. Pada 

poster bertujuan untuk mengingatkan dan memberi tahu tentang selalu menjaga 

protokol Kesehatan. Pada pembuatan poster berukuran 90×60 cm. 
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Gambar 4. Desain poster 90X60 cm 

 

Pada desain poster diatas berisi tentang protokol pencegahan covid-19 

yang dimana ditujukan untuk masyarakat yang masih mengabaikan protokol 

Kesehatan. Isi poster diatas diantaranya mengingatkan untuk selalu memakai 

masker, selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, selalu menjaga jarak, 

membatasi kegiatan diluar rumah, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pemasangan poster di depan kantor Kepala Desa Grogolan 
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Pada gambar diatas merupakan salah satu titik pemasangan poster yaitu 

didepan kantor balai desa Grogolan yang dimana ada 15 titik untuk pemasangan 

poster sendiri. 

3. Melakukan pembuatan video edukasi 

Pada proker ini yaitu pembuatan video edukasi tentang protokol 

pencegahan covid-19 yang dimana video edukasi tersebut akan di publikasikan ke 

media sosial diantaranya Instagram, Youtube dan Facebook. 

 
 

Gambar 6. Cuplikan pembuatan video edukasi 

Video edukasi diatas sedang melakukan 8 langkah cara menggunakan 

hand sanitizer dengan benar. Pembuatan video edukasi ini sudah dibagi masing-

masing untuk materi-materi yang akan diedukasikan lewat video tersebut. 

 

4. Melakukan Webinar 

Sebelum melakukan webinar, kelompok 10 KKN Tematik periode XII 

mengadakan dulu survei yg berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Covid-19 dan 

Vaksinasi” kepada warga desa grogolan, kab. Pati. Hasil dari Survei tersebut 

didapatkan sebagai berikut: 
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Gambar 7. Hasil survey masyarakat terhadap Covid-19 

 
Gambar 8. Hasil survey masyarakat karakteristik usia 

 

Dari gambar di atas menunjukkan hasil survey bahwa masyarakat Desa 

Grogolan ini lebih banyak percaya terhadap adanya Covid-19 dan penyebaran 

Covid-19. Dapat dilihat tingkat presentase masyarakat yaitu 66,7%. Kemudian 

dari masyarakat desa Grogolan ini kebanyakan yang berusia 20-30 tahun dengan 

presentase 85,7%. 

 

67%

22%

11%

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
penyebaran Covid-19

Sangat Percaya Cukup Percaya Kurang Percaya

14%

86%

KARAKTERISTIK USIA

<20 tahun 20 th - 30 th



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 18 

 
Gambar 9. Hasil survey kepercayaan masyarakat terhadap vaksin 

  

 
Gambar 10. Hasil survey kesediaan masyarakat mengikuti vaksinasi 

 

Dari gambar di atas menunjukkan hasil survey masyarakat desa Grogolan 

terhadap vaksinasi, dapat dilihat masyarakat lebih ke cukup percaya terhadap 

vaksinasi dengan presentase 55,6%, akan tetapi masyarakat desa Grogolan lebih 

mengikuti program vaksinasi Covid-19, supaya berjaga-jaga dan adanya 

pencegahan terhadap virus tersebut. Kemudian ada masyarakat yang tidak 

bersedia melakukan program vaksinasi dengan alasan lebih banyak ke Vaksinasi 

tersebut ada efek samping nya. 

Selanjutnya setelah survei masyarakat desa Grogolan pada proker ini 

adalah mengadakan kajiar webinar secara online meggunakan media zoom 

meeting yang diisi oleh dr. Joko Santoso selaku Kabid Yankes Dinas Kesehatan 

Pati yang bertema “Kebijakan Pelayanan Kesehatan dalam Vaksinasi Covid-19”. 

28%

55%

17%

TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT 
TERHADAP VAKSIN

Sangat Percaya Cukup Percaya Kurang Percaya

78%

22%

KESEDIAAN MASYARAKAT MENGIKUTI 
VAKSINASI

Ya Tidak
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Gambar 11.  Dokumentasi peserta Webinar 

5. Melakukan pendampingan belajar  

Pada proker ke-5 yaitu tentang pendampingan belajar untuk siswa/siswi 

SDN 02 Grogolan, sebelum melakukan pendampingan kita meminta surat 

keterangan izin mengajar dari pihak desa setelah itu kami menyerahkan surat 

tersebut ke pihak sekolah sebagai pihak wewenang terhadap siswa/siswi tersebut. 

Pendampingan belajar ini dilaksanakan secara offline di rumah salah satu siswa 

SDN 02 Grogolan.  

Pada pendampingan belajar yang dilaksanakan yaitu selama 5 hari, yang 

dimana 2,5 jam per hari untuk waktu pendampingan belajarnya. Pada waktu 

pendampingan belajar kita juga tidak lupa selalu mengingatkan protokol 

Kesehatan pada waktu pandemi seperti ini seperti memakai masker, menggunakan 

hand Sanitizer dan lain-lain. Siswa/siswi SDN 02 Grogolan sangat antusias sekali 

pada saat pembelajaran sampai ingin lebih lama untuk pendampingan belajarnya 

akan tetapi karena keterbatasan waktu belum bisa. 

 
Gambar 12. Penyerahan perizinan pendampingan belajar ke pihak sekolah 
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Gambar 13.  Pendampingan belajar 

 
Gambar 14. Pemberian kenang-kenangan kepada adik-adik 

 

PENUTUP 

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) adalah suatu bentuk pendidikan 

dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup 

ditengah-tengah masyarakat diluar kampus. Kehadiran Mahasiswa ditengah 

masyarakat mampu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar selalu 

mematuhi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk vaksin. 

 Dengan dilaksanakannya Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang di Desa Grogolan, kecamatan 

Dukuhseti, Kabupaten Pati disambut antusias oleh kepala desa Grogolan dan para 

warga desa Grogolan. Semoga program kerja kelompok 10 pada KKN kali ini 

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan semoga kedepannya diharapkan 

dapat meberikan inovasi baru dan pengembangan KKN dimasa yang akan datang. 
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ABSTRAK 

 

Dalam rangka mendukung pemerintah dalam memutus rantai penyebaran 

Covid-19, melalui program KKN Tematik XII Covid-19 UNISSULA ini,  Kelompok 

13 melaksanakan program mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 pada 

masa PPKM dengan menerapkan Protokol Kesehatan  di Kelurahan Muktiharjo 

Kidul, Kecamatan  Pedurungan, Kota Semarang. Program edukasi ke masyarakat 

dilakukan dengan cara sosialisasi dan pendampingan ke masyarakat dengan 

menggunakan media melalui pembuatan vidio edukasi. Video edukasi ini dibuat untuk 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menyebarluaskan informasi tentang 

Covid-19. Beberapa tema dipilih dalam pembuatan video edukasi ini antara lain 

mengenai bagaimana penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar, vaksinasi, 

cara peningkatan imun, panic buying dan kondisi PPKM. Video ini kemudian 

diunggah ke berbagai media sosial antara lain Facebook, Instagram dan Youtube. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan di desa mitra maupun non mitra UNISSULA dalam situasi pandemi 

Covid-19  yang  belum berakhir bertemakan Sehat, Bangkit, dan Maju berdampingan 

dengan Covid-19. Kegiatan KKN Tematik Covid-19  yang dilaksanakan secara 

langsung di lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan maupun dengan sistem 

on-line dengan tetap memegang nilai-nilai Budaya Akademik Islami (BudAI) 

UNISSULA. Kuliah Kerja Nyata yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Islam 

Sultan Agung merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

mailto:hermin@unissula.ac.id
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bekerja sama, beradu argumen, dan kepemimpinan di setiap individunya. Pelaksanaan 

KKN yang dilakukan secara berkelompok baik langsung maupun online (daring), 

menuntut mahasiswa untuk terlibat aktif dan kreatif meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, khususnya masyarakat terdampak Covid-19 menuju pengembangan 

peradaban Islam dengan menghasilkan beberapa kegiatan atau luaran pengabdian 

masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dengan hal 

ini, mahasiswa memenuhi salah satu poin dari Tri Dharma Perguruan Tinggi 

mengenai Pengabdian Masyarakat. 

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah virus 

sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer namun bisa menyebabkan kematian. 

Covid-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk pilek, flu, demam, gangguan 

pernapasan, namun ada juga yang tidak nampak/muncul gejalanya, dan dalam kondisi 

parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. Penularannya 

melalui droplets atau percikan batuk atau bersin (Nurfadillah, 2020). Menurut WHO, 

jumlah kasus dan kematian global selama rentang waktu tanggal 14-20 Juni 2021 

terus menurun dengan lebih dari 2,5juta kasus mingguan baru dan lebih dari 64.000 

kematian. Jumlah sementara kasus secara global hingga bulan Juni 2021 melebihi 177 

juta kasus.  

Di Indonesia  kasus Covid-19 masih mengalami peningkatan, sehingga 

pemerintah terus berupaya memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia 

dengan  melaksanakan berbagai kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala besar 

(PSBB), lock down, pembatasan dalam skala terbatas, social distancing, new normal, 

mentaati protokol kesehatan dan kebijakan lainnya. Menyadari kebijakan tersebut 

belum dapat mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah mulai pertengahan Februari 

2021 melaksanakan kebijakan yang disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro serta mengupayakan vaksin massal kepada 

seluruh warga masyarakat secara bertahap di seluruh Indonesia. 

Mencegah penularan covid-19 bukan hanya menjadi tugas pemerintah tetapi 

juga perlu peran aktif dari masyarakat. Salah satunya dengan disiplin menerapkan 

protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Sampai sekarang cara terbaik untuk 

mencegah penyakit ini adalah dengan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 

melalui isolasi, deteksi dini dan melakukan proteksi dasar yaitu melindungi diri dan 

orang lain dengan cara sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau 

menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker serta menerapkan perilaku hidup 

sehat dan bersih (Nurul Aula, 2020).   

Dalam rangka mendukung pemerintah dalam memutus rantai penyebaran 

Covid-19, melalui program KKN Tematik XII Covid-19 UNISSULA ini,  Kelompok 

13 akan melaksanakan program mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 

dan  memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Covid-19 pada masa 

PPKM dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Selain itu mahasiswa juga ikut andil 
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dalam pelaksanaan  vaksinasi di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan  

Pedurungan Kota Semarang. 

  

METODE 

Metode yang digunakan dalam upaya untuk peningkatan kesadaran serta 

pemahaman masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul terhadap COVID-19 di masa 

PPKM  dengan pendampingan melalui kegiatan KKN tematik Covid-19. Metode 

pendampingan dilakukan dengan memanfaatkan media digital yaitu video edukasi. 

Beberapa tema dipilih antara lain mengenai bagaimana penerapan protokol 

kesehatan yang baik dan benar, vaksinasi, cara peningkatan imun, panic buying dan 

kondisi PPKM yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat di kelurahan Muktiharjo 

Kidul. Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar masyarakat teredukasi mengenai 

protokol kesehatan sehingga dapat menerapkannya dengan baik dalam kehidupan 

sehari-hari dan kesehatan diri selama COVID-19.  

 

HASIL  

Pelaksanaan KKN Tematik Covid-19 Tahun Akademik 2021 di Kelurahan 

Muktiharjo Kidul yang dilaksanakan pada tanggal 02-19 Agustus 2021. Program 

kerja yang telah dilaksanakan KKN Tematik Covid-19 untuk memcahkan masalah 

dengan tema peningkatan pemahaman masyarakat terhadap covid pada masa PPKM. 

Sehingga diharapkan kegiatan yang dijalankan dapat mengedukasi masyarakat baik 

masyarakat maupun siswa sekolah mengenai berbagai cara mencegah penyebaran virus 

covid dalam  beradaptasi  pada  kondisi  sekarang.Mahasiswa  KKN-T  Covid-19  

Kelompok  13 Universitas Islam Sultan Agung Semarang melakukan program 

kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan, karena kurangnya pengetahuan 

terhadap pandemi yang berimplikasi terhadap minimnya kesadaran masyarakat untuk 

menerapkan protokol kesehatan. Adapun program yang dilakukan yaitu pembuatan 

video edukasi tentang vaksinasi, persuasif kegiatan 5M, cara hidup sehat untuk 

meningkatkan imun tubuh, panic buying pada pandemic Covid-19, varian baru Covid-

19, PPKM. Hasil kegiatan sebagai berikut: 

 

1.   Video edukasi mengenai vaksinasi 

Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum 

setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, 

pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi 

masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi 

negara yang terkena dampak pandemi. Tujuan video edukasi ini untuk 

menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang vaksinasi yang di tujukan 

untuk semua masyarakat akan pentingnya vaksinasi. 
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(a) (b) (c) 

 

Gambar 1. Video edukasi vaksinasi yang diunggah di berbagai media sosial:  

(a) Facebook; (b)  Instagram, (c) Youtube 

  

2.   Video edukasi mengenai kegiatan 5M 

Tujuan video edukasi ini bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi 

masyarakat agar mau melakukan sesuatu seperti yang disampaikan, dalam hal ini 

adalah terkait pentingnya 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, 

menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) pada kondisi pandemi seperti saat 

ini. Video ini telah diunggah di berbagai media sosial antara lain di facebook, 

instagram dan youtube. 

 

   

(a) (b) (c) 

 

Gambar 2. Video edukasi 5M yang diunggah di berbagai media sosial:  

(a) Facebook; (b)  Instagram, (c) Youtube 

 

 

3.   Video edukasi mengenai cara hidup sehat untuk meningkatkan imun tubuh 

Covid-19 telah banyak mengubah pola hidup manusia di masa sekarang. Keadaan 

kesehatan yang dahulu tidak terlalu diseriuskan, sekarang masing-masing individu 

harus mampu menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari maraknya virus 
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mematikan ini. Oleh karena itu upaya yang tepat agar imun tubuh dapat meningkat 

perlu dilakukan dimasa pandemi seperti sekarang ini, salah satunya adalah melalui 

penerapan pola/cara hidup sehat. Pembuatan video edukasi ini di tujukan untuk 

semua masyarakat dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan informasi 

tentang pentingnya peningkatan imun untuk menghadapi kondisi pandemi covid 

19 melalui penerapan pola/cara hidup sehat.  

 

   
(a) (b) (c) 

 

Gambar 3. Video edukasi cara hidup sehat meningkatkan imun tubuh yang 

diunggah di berbagai media sosial: (a) Facebook; (b)  Instagram, (c) Youtube 

 

4.   Video edukasi mengenai varian baru Covid-19 

Sejak akhir tahun 2020, virus Corona telah bermutasi menjadi berbagai jenis baru 

atau varian, yaitu Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa. Virus Corona 

varian baru tersebut telah muncul dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. Virus Covid-19 terus bermutasi dengan memunculkan varian-varian 

baru yang memiliki tingkat keganasan dan keparahan yang berbeda apabila 

terinfeksi.  

Tujuan video edukasi ini untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang varian 

covid yang ada saat ini serta perkembangannya, baik berupa gejala, ciri khas, dan 

perbedaan mendasar dari varian covid 19 sehingga masyarakat dapat menyikapi 

dengan baik. Kegiatan ini dilakukan dengan video edukasi langsung kepada 

masyarakat. Kegiatan ini kami memberikan pemahaman dan gambaran terkait 

dengan varian covid 19. 
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Gambar 4. Video edukasi cara hidup sehat meningkatkan imun tubuh yang 

diunggah di berbagai media sosial : (a) Facebook; (b)  Instagram, (c) Youtube 

 

5.   Video edukasi mengenai panic buying pada pandemic Covid-19 

Semakin meningkatnya angka positif COVID-19 di berbagai daerah telah memicu 

reaksi masyarakat yang membeli suatu barang secara berlebihan atau pembelian 

barang karena panik. Padahal memborong barang belum tentu membuat seseorang 

merasa lebih baik. Tindakan ini justru bisa menyebabkan kelangkaan produk yang 

semestinya tidak perlu terjadi atau kalaupun tersedia harganya melambung tinggi 

dari biasanya.  

Tujuan video edukasi ini untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi 

tentang panic buying yang di tujukan untuk semua masyarakat akan pentingnya 

panic buying sehingga masyarakat tidak terlalu panik dan tergesa-gesa ketika 

memiliki gejala yang hampir sama dengan covid 19. 

 

 

Gambar 5. Video edukasi tentang Punic Buying yang diunggah di berbagai media 

sosial : (a) Facebook; (b)  Instagram, (c) Youtube 

 

 
 

 

(a) (b) (c) 

 
 

 

(a) (b) (c) 
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6.   Video edukasi mengenai PPKM 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (disingkat dengan PPKM) 

adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani 

pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah 

melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di 

sejumlah wilayah di Indonesia. Inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada 

pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat. PPKM 

berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-

19, yakni di Pulau Jawa dan Bali. 

Tujuan video edukasi ini untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi 

tentang PPKM yang di tujukan untuk semua masyarakat akan pentingnya 

menaati peraturan PPKM yang telah di keluarkan oleh pemerintah. 

 

 
 

 

(a) (b) (c) 

 

Gambar 6. Video edukasi tentang PPKM yang diunggah di berbagai media sosial : 

(a) Facebook; (b)  Instagram, (c) Youtube 

  

PENUTUP 

KKN Tematik Covid-19 periode XII UNISSULA dari tanggal 2-19 Agustus 

2021 atau selama delapan belas hari telah dilaksanakan di Kelurahan Muktiharjo Kidul 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.  Beberapa  kegiatan yang dapat terlaksana 

yaitu  membuat video  edukasi tentang vaksinasi, membuat video edukasi persuasive 

kegiatan 5M, membuat video edukasi cara hidup sehat untuk meningkatkan imun 

tubuh, membuat video edukasi panic buying pada pandemic Covid-19, membuat 

video edukasi Varian baru Covid-19, membuat video edukasi PPKM.  

Penerapan program kerja dari mahasiswa KKN Tematik Covid-19 bukan saja 

untuk masyarakat tetapi juga dalam rangka menjalakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yang diharapkan mampu di rasakan oleh mahasiswa KKN Tematik Covid -19 periode 

XII itu sendiri. Dengan demikian,  Program KKN Tematik Covid -19 periode XII 

di harapkan dapat membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang 

sekarang ini tingkat penyebarannya masih tinggi.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_berskala_besar
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bali
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ABSTRAK 

Hampir seluruh kalangan masyarakat dirugikan akibat dari adanya 

Pandemi COVID-19. Terutama bagi para Pelaku UKM yang mengalami 

penurunan pendapatan akibat terbatasnya aktivitas masyarakat selama pandemi. 

Penyebaran COVID-19 yang melanda Indonesia secara langsung berdampak 

negatif terhadap pelaku UKM di Indonesia khususnya di Desa Gebangsari. 

Penerapan aturan pemerintah tentang PSBB, PPKM baik pusat maupun daerah 

secara signifikan mengurangi akses konsumen ke para pelaku usaha mikro 

tersebut. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan pemilik usaha dalam 

berjualan melalui media jejaring sosial. Pengabdian ini dilakukan melalui kegiatan 

sosialisasi  meliputi pembuatan dan pelatihan penggunaan media sosial dalam 

penjualan produk serta pemantauan dan evaluasi. Hasil yang diperoleh setelah 

sosialisasi ini menunjukkan pemahaman serta keingintahuan para usaha mikri 

binaan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaku usaha mikro 

lainnya  yang terdampak pandemi COVID-19 dan menjadi solusi dari masalah 

UKM yang ada.  

mailto:arisentani@unissula.ac.id
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PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak Desember 2019 

hingga kini masih berlangsung. Di beberapa negara, kurva korban positif 

terinfeksi virus korona mulai melandai (seperti di Australia, Vietnam, dan 

Selandia Baru), sementara di beberapa negara lainnya kurva korban justru belum 

mencapai puncaknya (seperti di Amerika Serikat dan Indonesia) (Sohrabi et al. 

2020). Mewabahnya virus penyebab COVID-19 ini tidak hanya menghantam 

sektor kesehatan dan pelayanan publik, melainkan juga melumpuhkan berbagai 

sektor kehidupan manusia lainnya, termasuk sektor usaha kecil dan menengah di 

seluruh dunia (McKibbin dan Fernando 2020).  

          Tak perlu analisis yang rumit-rumit, sehari-hari pun bisa kita lihat 

bagaimana kios-kios pedagang makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari 

tutup karena pembatasan kerumunan dan turunnya daya beli masyarakat yang 

turun. Sebagian pengamat memperkirakan sektor para usaha kecil menengah  akan 

mengalami kesulitan menahan dampak akibat wabah COVID-19 tersebut. UKM 

dinilai sebagai sektor yang paling rentan terhadap krisis ekonomi karena COVID-

19 karena jenis usaha ini sangat bergantung pada perputaran uang hasil penjualan 

barang dagangan (Pakpahan 2020). Berdasarkan data dari Kemenkop UKM, para 

pelaku UKM mengeluhkan berbagai hal akibat merebaknya wabah virus korona 

ini. Keluhan-keluhan tersebut terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan 

dengan penjualan yang menurun, kesulitan mendapatkan bahan baku, kesulitan 

permodalan, hingga produksi menjadi terhambat (Reswari 2020). Jika penyebaran 

virus korona dan dampaknya tak ditangani secara cepat, sektor UMKM 

dikhawatirkan akan terpuruk. 

 

METODE 

Pada kesempatan ini tim KKN Kelompok 17 menggunakan metode 

terbatas dalam kegiatan yaitu mengundang 10 anggota UKM Desa Gebangsari 

untuk mewakili kegitan sosialisasi. Penggunaan metode tersebut dikarenakan 

faktor resiko tertular virus Covid-19 apabila mengundang terlalu banyak audien 

untuk mengikuti kegiatan dan memenuhi aturan pemerintah untuk tetap 

membatasi kegiatan umum, sehingga diminimalisir dengan cara membatasi 

peserta dan penerapan beberapa program kesehatan yang mengikuti kegiatan 

sosialisasi tersebut. Program kerja ini kami laksanakan pada hari Selasa, 17 

Agustus 2021 Dilaksanakan di aula balai desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, 

Kota Semarang. Pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pukul 10.00 – 12.00 WIB. 

Penyampaian materi terdiri dari : Motivasi Bagi Pelaku UKM Selama Masa 

Pandemi Covid-19, Manajemen Keuangan bagi calon pelaku UKM dan Pelaku 

UKM Di Situasi Pandemi Covid-19, dan Strategi Pemasaran Pada Saat Pandemi 
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Covid-19. Penyampaian materi dilakukan oleh tim KKN 17 dengan sesi tanya 

jawab di akhir presentasi. 

 

HASIL  

 Strategi jangka pendek dilakukan agar kebijakan pemerintah untuk 

menyelamatkan UKM saat ini dapat berjalan secara efektif serta berguna selama 

dan sesudah pandemi COVID-19. Beberapa langkah atau strategi jangka pendek 

perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan penyelamatan UKM oleh pemerintah. 

Langkah tersebut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, 

pemberian peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UKM agar 

mampu bertahan di masa pandemi sekarang ini,melakukan sosialisasi kepada 

pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong 

perubahan strategi bisnis yang dimiliki tiap pelaku UKM  (Sugiri, 2020). Program 

kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pelatihan UKM ini dalam pelaksanaannya 

dilakukan secara presentasi materi oleh tim KKN Kelompok 17, kegiatan tersebut 

dilakukan secara bertahap yaitu : 

1. Motivasi Bagi Pelaku UKM di Masa Pandemi Covid-19  

Materi sosialisasi disampaikan oleh Eka Dewi Setianing Tiyas selaku 

ketua kelompok KKN Tematik Kelompok 17 dengan menggunakan metode 

penayangan PPT dan video motivasi semangat bekerja pantang menyerah dengan 

menciptakan inovasi baru. Dalam kesuksesan seseorang itu berawal dari diri 

sendiri dalam manajemen SDM bagaimana cara mengatur, mengendalikan, dan 

memimpin diri sendiri agar sukses dan tidak mudah menyerah dalam mejalankan 

usaha dengan segala keadaan yang ada terutama saat pandemi ini, untuk terus 

bangkit mandiri dan sukses selalu karena dengan bisa memimpin diri sendiri 

secara baik maka itu menjadi tolak ukur seseorang dapat memimpin orang lain 

dengan baik juga. (Sunardi et al., 2020) 
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Gambar 1. Memotivasi para Pelaku UKM di Desa Gebangsari agar tetap semangat 

meskipun di masa pandemic. 

  

2. Manajemen Keuangan pada UKM di situasi pandemi Covid-19 

Keuangan merupakan jantung bagi setiap bisnis jenis apapun. Karena 

setiap pergerakan dalam bisnis selalu ditinjau dari segi finansial. Manajemen 

keuangan sangat menentukan langkah kedepan yang harus diambil oleh para 

pelaku bisnis, pengembangan bisnis juga tergantung dengan bagaimana seorang 

pelaku UKM dapat mengatur keuangannya dengan baik meskipun di masa 

pandemic seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk 

mengelola keuangan dengan baik dan benar. Sehingga keuangan bisnis dapat 

dikendalikan dengan baik. 

 

 
Gambar 2. Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Pelaku UKM di Desa Gebangsari 

agar mampu mengatur keuangan dengan baik meskipun di masa pandemic. 
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3. Strategi Pemasaran UKM pada Masa Pandemi Covid-19 

Digital marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan 

menggunakan akses internet, memanfaatkan social media maupun perangkat 

digital lainnya. Digital Marketing membantu perusahaan atau pelaku usaha dalam 

mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa mereka agar mampu 

memperluas pasar baru yang sebelumnya tertutup atau terbatas karena adanya 

keterbatasan waktu, jarak dan cara berkomunikasi.Pelatihan pemanfaatan digital 

marketing dengan menggunakan whatsapp dan instagram maupun sosial media 

lainya sebagai media pemasaran online dilakukan beberapa kali oleh pelaku 

UKM. Tentu saja dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, semua aktivitas sosial 

menjadi terbatas. Hal tersebut berdampak nyata pada UKM tradisional yang 

semula menggunakan teknik jualan secara langsung tatap muka dengan beberapa 

konsumen akan sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, penyampaian materi 

Strategi Pemasaran UKM pada Masa Pandemi Covid-19 akan sangat bermanfaat 

bagi masyarakat Desa Gebangsari sebagai pelaku UKM dalam mengikuti kegiatan 

sosialisasi ini. Pelaku UKM juga dituntut untuk dapat mengkomunikasikan 

produk secara intensif dengan melakukan pemasaran produk menggunakan digital 

marketing dan memanfaatkan media sosial untuk dapat menjangkau lebih banyak 

konsumen dan dapat menekan biaya promosi.  

 

 
Gambar 3. Penyampaian materi strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh 

para pelaku UKM desa Hadiwarno pada masa pandemi) 

 

4. Pendampingan Pelaku UKM  

Pendampingan ini dilakukan dengan membantu dalam proses pemasaran 

produk melalui media sosial, melakukan proses pengemasan yang lebih menarik 

sehingga mampu meningkatkan nilai jual dan kemudian mendaftarkan UKM 

tersebut ke marketplace Shopee, Instagram dan Facebook. Peserta diajarkan 

membuat membuat media sosial hingga mengoperasikan aplikasi tersebut dalam 

aktivitas pemasaran produk dan menerima pesanan secara daring. Hasil 
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pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran digital berupa akun instagram 

yang terlihat pada Pendampingan ini diharapkan mampu membuat UKM bertahan 

dan meningkatkan penjualannya di masa Pandemi dengan perluasan market yang 

dapat dijangkau sehingga tidak hanya berpusat pada wilayah Desa Genuksari saja. 

 

 
Gambar 4. Mendampingi dan melatih pelaku UKM di Desa Gebangsari agar bisa 

bertahan dan mampu bersiang di masa pandemic sekarang). 

 

 

 

PENUTUP  

Tim KKN Kelompok 17 telah melaksanakan  kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat berupa pelatihan bagi pelaku UKM Desa Gebangsari. Pentingnya 

sosialisasi, edukasi dan pelatihan bagi masyarakat agar usaha yang dimiliki dapat 

berjalan dengan efektf dan kondusif pada masa pandemi Covid-19 dan mampu 

mengalami pemulihan usaha sebelumnya akibat terdampak Covid-19. sosialisasi 

tersebut juga diharapkan dapat menjadi suatu contoh analisis dan rencana yang 

bisa diterapkan bagi pelaku UKM. Karena UKM sendiri mampu mendorong 

perekonomian rakyat Indonesia dan bangkit dari keterpurukan serta susahnya 

perekonimian di masa pandemic Covid-19. Ucapan terima kasih kami kepada 

LPPM Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendanai dan 

memfasilitasi KKN Online 2020. Kepada seluruh staff di kelurahan Desa 

Gebangsari dan Ibu Lucky selaku ketua UKM Desa Gebangsari yang mendukung 

terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan baik dan lancar, serta kepada pihak yang 

memberikan gagasan, saran, masukan kepada kami. 
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ABSTRAK 

 

Dilihat dari akumulasi pencatatan laporan data pasien covid-19 dari 

sumber resmi corona.jatengprov.go.id (HAKAM, 2020) Selasa, 24 Agustus 2021 

16:00, total terkonfirmasi Covid-19 adalah 464.219 dimana 13.998 pasien positif 
dirawat dirumah sakit dan isolasi mandiri, 419.930 pasien yang sembuh atau 

selesai isolasi mandiri, 30.291 pasien yang meninggal dunia dan 8.552 pasien 

suspek. Kasus seperti ini menjelaskan bahwa banyak dikalangan masyarakat yang 

kurang diberikan pengetahuan tentang bahaya Covid-19. Dari hal tersebut, KKN 

UNISSULA Kelompok 26 perlu ikut andil dalam program kegiatan pemerintah 

dan dinas kesehatan yang terkait dengan penaganan Covid-19 yaitu ikut dalam tim 

gugus tugas (relawan) vaksinasi COVID-19 nasional/regional/lokal, masyarakat 

diberi arahan untuk bisa ikut program vaksin di gedung Auditorium Sentra Vaksin 

Unissula, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kegiatan ini direalisasikan dengan 

menggunakan Standar Operasional Prosedur Vaksinasi yang disesuaikan dengan 

arahan Pemerintah Dinas Kesehatan, diawali dengan peserta vaksin yang sudah 

terdaftar dan terjadwal disistem victori.semarang.kota.go.id (victori, 2021)  mulai 

dilakukan registrasi dan cek suhu untuk diinput data peserta yang siap vaksin. 

Kemudian dilanjutkan dengan Skrining untuk dicek tensi darah peserta vaksin, 

kemudian disuntik vaksin kepada peserta vaksin, setelah itu diberikan waktu 

istirahat 15 menit di ruang observasi, barulah peserta vaksin diberikan kartu 

vaksin di ruang sertifikasi sebagai bukti bahwa peserta telah selesai melakukan 

vaksinasi. Dengan rangkaian kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat membantu 

pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang mereba di masyarakat. 
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PENDAHULUAN 

Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) adalah Virus Corona atau severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang 

menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-

19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, 

infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Gejala Covid-19 yang paling 

umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin 

mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. 

Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa 

orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tak merasa 

tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari penyakit tanpa perlu 

perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan Covid-19 sakit 

parah dan mengalami kesulitan bernapas. 

Pengabdian kepada masyarakat yang di realisasikan Tim Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) TEMATIK COVID-19 ber-BudAI kelompok 26 membantu upaya 

pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19, dan meningkatkan “herd 

immunity” atau kekebalan kelompok. Sentra Vaksin Unissula menargetkan bisa 

melakukan vaksinasi kepada sekitar 10.000 orang untuk dosis vaksin 1 dan 10.000 

orang untuk dosis vaksin 2. Vaksinasi itu termasuk bagi dosen, karyawan, 

mahasiswa, juga melibatkan para pengusaha makro dan mikro dan masyarakat 

umum.  

Mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan 

dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat 

(herd immunity) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif 

secara sosial dan ekonomi. Objeknya adalah pemerintah, tenaga kesehatan, TNI, 

Polri, pelaku usaha mikro dan makro, tenaga pengajar dan masyarakat umum 

lainnya. Program ini di lakukan di Gedung Auditorium Sentra Vaksin Unissula Jl. 

Kaligawe Raya KM 4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang dengan 

mengundang peserta vaksin yang tetap mengutamakan protokol kesehatan.  

Hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan program vaksinasi di sentra vaksin unissula perlu di perhatikan dari 

segala kondisi. Panitia pelaksana tim gugus tugas (Relawan) vaksinasi COVID 19 

perlu memperhatikan Standar Operasional Prosedur petunjuk teknis pelaksanaan 

vaksin sesuai dengan keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian penyakit 

seperti SOP penyimpanan vaksin sesuai aturan suhu dengan jenis dosis vaksin 

yang berbeda, SOP kriteria penerima vaksin, dan juga SOP pencatatan dan 

pelaporan vaksin (Idhom, 2021)  
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METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukkan pada bulan Agustus 2021. Program kerja yang 

dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini, program 

yang di laksanakan tim KKN Kelompok 26 membantu kegiatan pemerintah dan 

dinas kesehatan yang terkait dengan penaganan Covid-19 yaitu ikut dalam tim 

gugus tugas (relawan) vaksinasi COVID-19 nasional/regional/lokal mengarahkan 

untuk bisa ikut program vaksin di Sentra Vaksin Unissula. Dengan begitu 

masyarakat dapat membantu pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 

yang mereba di masyarakat. 

Program kerja ini kami laksanakan pada hari senin sampai dengan jum'at, 

02-19 Agustus 2021 dilaksanakan di Gedung Auditorium Senta Vaksin Unissula, 

Terboyo Kulon, kec. Genuk Kota Semarang. Pelaksanaan kegiatan tersebut mulai 

pukul 08.00 – 12.00 WIB. Pelaksanaan vaksin di lakukan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur vaksinasi di sentra vaksin unissula. Peserta vaksin mengisi 

Tabel Format Skrining Sebelum Vaksinasi COVID-19, di bagian registrasi meng-

input data peserta vaksin yang sudah terdaftar victori.semarangkota.go.id melalui 

Pcare (Gufron, 2020) di bagian skrining peserta vaksin melakukan cek suhu dan 

tensi darah, bagian vaksinasi peserta di suntik vaksin, bagian observasi peserta 

menunggu 15 menit untuk mendapatkan kartu vaksin yang ada di bagian 

sertifikasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menurut penelitian (Dhewantara, 2021) mengatakan, berdasarkan hasil 

kajian dapat disimpulkan bahwa pemberian vaksinasi dosis lengkap dapat 

menurunkan risiko dan mencegah Covid-19 bergejala secara signifikan. 

"Vaksinasi menurunkan risiko perawatan dan kematian sampai 98 persen, jauh 

lebih besar dibandingkan pada individu yang baru menerima dosis pertama, di 

mana hanya efektif menurunkan sekitar 13 persen risiko Covid-19 bergejala," kata 

Pandji, dikutip dari laman resmi Kemenkes. Pandji mengatakan, berdasarkan 

analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa vaksinasi Sinovac dosis lengkap bisa 

menurunkan risiko penularan Covid-19 sebanyak 94 persen. Tak hanya itu, 

vaksinasi Sinovac pemberian dosis kedua juga bisa mencegah hingga 96 persen 

perawatan karena Covid-19, serta mencegah 98 persen kematian karena Covid-19. 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dalam pelaksanaannya 

dilakukan secara practical tiap mahasiswa tim KKN Kelompok 26, kegiatan 

tersebut dilakukan secara bertahap yaitu: 
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1. Menjadi relawan vaksin di Sentra Vaksin Unissula  

Kelompok KKN 26 mejadi relawan di bagian registrasi dan sertifikasi. 

Kegiatan ini bertujuan untuk melengkapi standar operasional prosedur yang 

ada di Sentra Vaksin Unissula. Kegiatan ini direalisasikan oleh satu kelompok 

KKN 26 dengan metode input data peserta vaksin di bagian registrasi dan cetak 

kartu peserta vaksin di bagian sertifikasi, dalam mempermudah masyarakat 

yang datang on site hanya perlu membawa kartu identitas (KTP) sudah bisa 

melaksanakan vaksinasi. Kelompok KKN 26 yang bertugas di TIM IT juga 

bertanggung jawab dari segala kesalahan data peserta seperti input data yang 

belum lengkap, keluhan atau gejala (kipi) yang di terima peserta setelah 

menerima vaksin, cetak kartu vaksin dari faskes sentra vaksin yang berbeda 

dan juga input data manual apabila terjadi error pada Primary Care.  

 

 
Gambar 1. Kegiatan KKN input data peserta vaksin di bagian registrasi. 
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Gambar 2. Kegiatan KKN cetak kartu peserta vaksin di bagian sertifikasi. 

2. Pembuatan dan pemasangan poster tentang SOP Kerumunan di beberapa 

titik strategis 

Kelomok KKN 26 membuat dan menempatkan poster di tempat yang sekiranya 

terjadi kerumunan seperti tempat antrian registrasi, skrining, observasi, dan 

sertifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk tetap selalu memberikan informasi 

kepada peserta vaksin untuk mejaga jarak dengan baik dan selalu dalam 

protokol kesehatan agar tidak menulari penyakit, memberi kenyamanan dan 

keamanan kepada peserta vaksin dan panitia pelaksana yang berada di 

sekitarnya.  
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Gambar 3. Kegiatan kelompok KKN 26 menempatkan poster di bagian 

registrasi, skrining, observasi, dan sertifikasi. 

 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 26 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat dengan kegiatan ikut andil dalam tim gugus tugas (relawan) vaksinasi 

COVID-19 nasional/regional/lokal mengarahkan untuk bisa ikut program vaksin 

di Sentra Vaksin Unissula, dan juga pembuatan poster tentang SOP berkerumun. 

Sasaran (target) 10.000 vaksin dosis 1 dan 10.000 vaksin dosisi 2 kepada 

masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta vaksin di Sentra Vaksin Unissula 

dan juga masyarakat yang telah vaksin dosis 1 di faskes sentra vaksin lainnya. 

Semoga setelah terealisasinya vaksinasi dosis 1 dan 2 bisa mencegah hingga 96 

persen perawatan karena Covid-19, serta mencegah 98 persen kematian karena 

Covid-19. 
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ABSTRAK 

 

Mengawali tahun 2020 dunia dikejutkan dengan ditemukannya penyakit 

baru yang berasal dari Wuhan, China dan mulai menyebar ke negara sekitar. 

Penyakit baru ini diberi nama Covid-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. 

Kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan dengan cepat. Covid-19 oleh WHO 

dinyatakan sebagai pandemi dan menyebabkan perubahan dalam tatanan 

kehidupan manusia. Hal ini mengharuskan masyarakat beradaptasi dalam 

menjalankan perubahan pola hidup dan perilaku di masa kenormalan baru (new 

normal). Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan 

masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan 

kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa 

pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, 

termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. 

Dari hal tersebut, Tim KKN UNISSULA Periode XII Kelompok 27 merancang 

dan melaksanakan program kerja seperti pembuatan dan penyebaran buku saku 

tentang cara hidup sehat agar meningkatkan imun tubuh di masa pandemi, 

pembuatan MMT atau poster tentang SOP memakai masker yang baik dan benar, 

pembuatan MMT tentang SOP berkerumun, berpartisipasi dalam kegiatan 

vaksinasi, melakukan pendampingan belajar dan mengajar bagi siswa dalam 

bentuk les privat, melakukan pendampingan belajar di SDN Tugu Lor disertai 

pendampingan dalam proses penerapan protokol kesehatan, berpartisipasi dalam 

pengecoran lantai Gedung Serbaguna Desa Tugu Lor. Dengan adanya program 

kerja yang telah disusun, diharapkan masyarakat paham mengenai cara sehat, 

bangkit, dan maju berdampingan dengan Covid-19 di masa new normal. 
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PENDAHULUAN  

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru 

yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat 

ke lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus disease 

2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (Susilo, dkk, 2020).  

Covid-19 oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi dan menyebabkan 

perubahan dalam tatanan kehidupan manusia. Perubahan tatanan kehidupan yang 

disebabkan oleh pandemi membuat masyarakat harus beradaptasi dalam 

menjalankan perubahan pola perilaku yang baru, dan menerapkan pola hidup 

kenormalan baru tersebut. Edukasi kenormalan baru atau new normal merupakan 

sebuah edukasi yang diberikan pemerintah, individu, maupun kelompok kepada 

masyarakat umum terkait dengan new normal itu sendiri. Tujuan adanya edukasi 

new normal ini yaitu dapat memberikan informasi yang baik dan relevan dari 

pemerintah terkait dengan new normal seperti memberikan informasi mengenai 

kebijakan new normal dan informasi perlengkapan yang wajib dibawa saat 

beraktivitas di luar rumah, serta informasi mengenai protokol di era new normal 

(Titik, dkk, 2020). 

Pencegahan penularan Covid-19 dapat dilakukan dengan menerapkan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Kasus Corona Virus Disease (Covid-

19) terus mengalami kenaikan dengan cepat. Pencegahan dapat dilakukan dengan 

menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Selain menerapkan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kita juga harus selalu menerapkan 

protokol kesehatan 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, 

Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas) (Febby, 2021).  

Pasca ditemukannya vaksin yang dikembangkan beberapa negara di dunia, 

World Health Organization (WHO) merekomendasikan kepada seluruh negara 

untuk melakukan vaksinasi secara massal. Anjuran terhadap upaya vaksinasi 

Covid-19 yang dilakukan secara massal oleh pemerintah Republik Indonesia 

merupakan sebuah langkah positif dalam menekan angka pertumbuhan pandemik 

Covid-19. Melalui Perpres No 99 tahun 2020 dan Permenkes 84 tahun 2020 sudah 

menjadi guide yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk patuh terhadap 

pelaksanaan vaksinasi secara massal ini, karena memiliki nilai manfaat yang akan 

membawa masyarakat terbebas dari wabah ini dengan meningkatkan kekebalan 

tubuh dengan cara herd immunity (Yusuf, 2021). 

  

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukan pada 2 Agustus 2021-19 Agustus 2021. Program 

kerja yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna 
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mencegah penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim 

KKN Kelompok 27 menggunakan metode online dan offline. Metode online 

dilakukan dengan cara membuat video, poster atau pamflet, dan mmt yang 

nantinya akan disebarkan secara online dan offline melalui media sosial dengan 

tujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi secara online tentunya dalam 

bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Metode ini kami lakukan dalam 

rangka mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat. Metode offline 

dilakukan dengan cara mengedukasi secara langsung  masyarakat dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan. Metode ini dilakukan untuk mengarahkan 

masyarakat tentang tata cara penerapan PPKM yang baik seperti cara cuci tangan 

yang benar, menggunakan masker yang baik dan benar, dan mengedukasi 

masyarakat agar hanya berpergian apabila mempunyai keperluan yang mendesak. 

Metode ini juga akan digunakan untuk membantu mengatasi masalah kesulitan 

dalam belajar secara daring oleh murid-murid SDN Desa Tugu Lor. Serta 

mengajak anak-anak untuk belajar Al-Qur’an agar dapat membentuk karakter 

religius anak-anak sehingga dapat terhindar dari pergaulan bebas maupun kegiatan 

yang negatif. 

 

HASIL  

Pelaksanaan KKN TEMATIK COVID-19 yang akan kami lakukan di 

Desa Tugu Lor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak akan fokus pada 

beberapa permasalahan yang ada di desa. Adapun program kerja yang akan kami 

lakukan sesuai dengan tema KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI antara lain: 

Pembuatan dan Penyebaran Buku Saku Tentang Cara Hidup Sehat Agar 

Meningkatkan Imun Tubuh Di Masa Pandemi. 

Hidup di masa pandemi, daya tahan tubuh menjadi salah satu hal yang 

sangat diperhatikan guna menjauhi segala macam penyakit. Sistem imunitas tubuh 

memiliki peran yang sangat penting agar tubuh tetap sehat dan mampu menunjang 

berbagai aktivitas. Untuk itu, penting untuk mengetahui tentang sistem imunitas 

tubuh, hal-hal yang memengaruhi imunitas tubuh, dan gaya hidup yang 

mendukung imunitas tubuh. Mengusung gaya hidup sehat di masa pandemi 

memang sangat penting. Apalagi di tengah padatnya aktivitas dan proses 

pertemuan banyak orang dalam kerumunan yang sangat berbahaya.  

Untuk itu dibuat dan disebarkan buku saku mengenai pentingnya 

meningkatkan imun tubuh di masa Covid-19 ini (Gambar 1). Dengan membaca 

buku saku tersebut dapat memberikan feedback berupa kesadaran masyarakat dan 

dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk bisa menerapkan pola hidup sehat 

dan bersih agar sistem imunitas tubuh meningkat sehingga bisa terhindar dari 

Covid-19 seperti terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Desain Cover Buku Saku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Penyebaran Buku Saku 

 

1. Pembuatan MMT atau poster tentang SOP memakai masker yang baik 

dan benar 

Masker menjadi hal vital selama masa pandemi Covid-19. Edukasi harus 

ditingkatkan, kalau dulu cukup gunakan masker, tapi sekarang gunakanlah 

masker yang aman dan benar seperti yang terlihat pada Gambar 1 yang 

artinya, jangan dipakai di bawah hidung apalagi di bawah dagu. Memakai 

masker adalah salah satu hal sederhana, tetapi memiliki dampak besar untuk 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19.  
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Gambar 3.  Desain MMT tentang SOP memakai masker yang baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Pemasangan MMT tentang SOP memakai masker yang baik dan 

benar. 

 

Untuk itu masyarakat diharuskan untuk mengguankan masker secara aman 

dan bear agar terlindungi dari resiko penularan Covid-19. Oleh sebab itu dipasang 

MMT di berbagai titik tempat di Desa Tugu Lor dan dishare melalui sosial media 

dengan harapan mudah dilihat, dipahami, dan diterapkan oleh setiap keluarga dan 

lingkungan sekitar (Gambar 2) sehingga dapat meminimalisir penularan virus. 
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2. Pembuatan MMT Tentang SOP Berkerumun  

Kesadaran sebagian warga Tugu Lor untuk mencegah penularan Covid-19 

relatif masih rendah. Mereka kerap berkerumun di sejumlah tempat meski 

harus berkali-kali dibubarkan oleh tim gabungan Satgas Covid-19 setempat. 

Untuk itu dbuat MMT tentang SOP berkerumun (Gambar 3). Dengan adanya 

MMT ini diharapkan masyarakat selalu ingat untuk jaga jarak. MMT ini akan 

disebarkan di tempat-tempat strategis misal pasar, masjid, warung, rondan, dll 

(Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Desain MMT Tentang SOP Berkerumun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pemasangan MMT Tentang SOP Berkerumun 
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3. Berpastisipasi dalam proses vaksinasi  

Penanganan Covid-19 di Indonesia  memasuki  situasi  baru, seiring dengan 

kabar proses vaksin Covid-19 sudah mulai menemukan titik terang. 

Pengadaan vaksin Covid-19 perlu dilakukan segera sebagai  langkah  

preventif  penyediaan vaksin. Pemerintah terus menggenjot percepatan 

program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Salah satu yang dilakukan yakni 

dengan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat umum. Tak terkecuali 

di Desa Tugu Lor, masyarakat Desa Tugu Lor sangat antusias dalam 

mengikuti program vaksinasi ini seperti yang terlihat di Gambar 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis ke-2 di Desa Tugu Lor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis ke-2 di Desa Tugu 

Lor 
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4. Melakukan pendampingan belajar dan mengajar bagi siswa dalam 

bentuk les privat untuk meningkatkan kemampuan siswa dari yang 

belum paham menjadi paham 

Dengan adanya WFH tidak sedikit para siswa SD maupun orang tua murid 

yang merasakan kesulitan. Kurangnya pengetahuan mengenai penggunaan  

teknologi membuat anak-anak atau murid-murid SD merasakan kesulitan 

dalam mengerjakan maupun mengirim hasil jawaban dari tugas yang 

diberikan oleh guru mereka. Oleh sebab itu dibuat program melalui 

pendampingan belajar dalam bentuk les privat sehingga dapat membantu 

ketika ada pekerjaan rumah anak-anak sekolah yang kurang di mengerti oleh 

mereka. Pendampingan ini dilakukan melalui bimbingan langsung (Gambar 

9) dan bimbingan tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi seperti 

grup whatsApp yang mana beranggotakan kelompok KKN27 dan para siwa 

Desa Tugu Lor.  

Les privat ini dilakukan selama 7 (tujuh) hari berdurasi 2,5 jam setiap 

pertemuan seperti yang terlihat di Gambar 10. Dimulai tanggal 10 Agustus 

2021 – 19 Agustus 2021. Jadi total les privat selama 17.5 jam. 

 

Gambar 9. Mengajar Les Privat Kelas 6 

SD 

Gambar 10.  Mengajar Les Privat Kelas 

3 SD 

5. Melakukan pendampingan belajar di SDN Tugu Lor disertai 

pendampingan dalam proses penerapan protokol kesehatan  

Dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini, semua aktivitas dilakukan secara 

online, tidak terkecuali juga proses belajar mengajar. Kurangnya pengetahuan 

mengenai penggunaan teknologi menjadi kendala bagi siswa SD yang masih 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara online baik itu dalam 

mengerjakan tugas, mengirim tugas, mengerjakan UTS dan UAS. Kesulitan 

tersebut tidak hanya dirasakan oleh murid-murid SD saja melainkan orang tua 

mereka juga merasakan kesulitan dalam membantu anak-anaknya 
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mengerjakan tugas. Maka dari itu, Kepala Sekolah mengambil kebijakan 

untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan prokes yang ketat seperti 

Gambar 6.1. Hal ini dikarenakan pembelajaran daring dirasa kurang efektif. 

Untuk itu, dilakukan pendampingan dalam penerapan protokol kesehatan 

dalam kawasan SD untuk menjaga agar anak-anak maupun orang tua serta 

satuan pendidikan SDN Tugu Lor terhindar dari paparan virus Covid-19. 

Selain fokus pada prokes, juga berpartisipasi dalam proses mengajar siswa 

SDN Tugu Lor (Gambar 6.2) 

Pendampingan belajar di SDN Tugu Lor ini kami lakukan selama 6 (enam) 

hari berdurasi 2.5 jam setiap pertemuan. Dimulai tanggal 9 Agustus 2021 – 

19 Agustus 2021. Jadi total pendampingan belajar selama 15 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.  Foto pendampingan belajar di SDN Tugu Lor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.  Foto pendampingan belajar di kelas 2B SDN Tugu Lor 
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6. Berpartisipasi dalam pengecoran lantai gedung serbaguna Desa Tugu 

Lor  

Desa Tugu Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak membangun area 

publik berupa Gedung Serbaguna. Gedung ini memiliki fungsi sebagai tempat 

olahraga umum untuk warga, tempat ini juga dapat disewa untuk acara 

pernikahan dan resepsi, sebagai tempat pertemuan. Luas gedung ini 

berukuran 20 x 60 m atau 1200 m2. Kelompok 27 ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan pengecoran lantai Gedung Serbaguna (Gambar 7.1) seperti 

perhitungan volume pengecoran. Kegiatan pengecoran lantai dimulai pada 

tanggal 14 Agustus 2021 sampai selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.  Pengecoran lantai gedung serbaguna Desa Tugu Lor 

 

PENUTUP 

Tim KKN Tematik Universitas Islam Sultan Agung Kelompok 27 Periode 

XII telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa pembuatan buku 

saku tentang cara hidup sehat agar meningkatkan imun tubuh, menyebarkan MMT 

atau poster terkait dengan SOP memakai masker yang benar, menyebarkan MMT 

tentang SOP berkerumun, berpartisipasi dalam proses vaksinasi, pendampingan 

belajar untuk murid-murid SD yang sulit memahami materi akibat Covid-19 

dalam bentuk les privat selama total 17.5 jam, serta pendampingan belajar siswa 

SDN Tugu Lor disertai pendampingan prokes selama total 15 jam, serta 

berpartisipasi dalam pengecoran lantai gedung serbaguna Desa Tugu Lor.Dengan 

adanya program kerja yang telah kelompok kami buat diharapkan masyarakat 

paham mengenai cara sehat, bangkit, dan maju berdampingan dengan Covid-19. 

Selain itu, dengan adanya kegiatan KKN Tematik Covid-19 di Desa Tugu Lor 

dapat membantu merubah pola pikir masyarakat dari yang awalnya yang tidak 

peduli dengan adanya Covid-19 menjadi peduli. Sehingga pemutusan rantai 

penularan Covid-19 berjalan dengan baik di Desa Tugu Lor. 
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ABSTRAK 

 

Pandemic covid-19 memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. 

Kelurahan Widuri tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19. 

Dampak yang dirasakan masyarakat yaitu banyak usaha kecil menengah (UKM) yang 

kesulitan menjalankan usahanya karena adanya pembatasan sosial atau PPKM. Dampak 

lainnya yaitu banyak anak-anak yang memerlukan pendampingan belajar karena 

pembelajaran secara daring sering kali terhambat oleh keterbatasan sinyal dan 

keterbatasan teknologi. Selain itu permasalahan terkait pandemi yang ditemukan di 

kelurahan widuri yaitu adanya masyarakat yang takut akan vaksinasi dan kurangnya 

panduan isolasi mandiri yang dapat diakses oleh semua kalangan. Berdasarkan 
permasalahan-permasalahan di atas kelompok 30 KKN Universitas Islam Sultan Agung 

menawarkan program kerja yang dapat mengatasi permasalahan tersebut berupa 

program kerja pembuatan poster mengenai vaksinasi, pembuatan buku saku panduan 

isolasi mandiri, pendampingan belajar, dan pendampingan UKM. Setelah pelaksanaan 

berbagai program kerja yang diusulkan, hasil yang diperoleh yaitu berhasil 

mengedukasi masyarakat, membantu mengembangkan UKM dan membantu 

meningkatkan pemahaman anak-anak di lokasi KKN terhadap pelajaran sekolah. 

  

PENDAHULUAN 

1. Analisis Situasi 

Kabupaten Pemalang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah yang secara 

astronomis terletak antara 80 52’ 30“ - 7 0 20’ 11“ Lintang Selatan (LS) dan antara 

1090 17’ 30“− 1090 40’ 30“ Bujur Timur (BT). Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 

mailto:abied.rizky@unissula.ac.id
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Kecamatan yang terbentang dari barat daya ke timur laut, yaitu Kecamatan Pulosari, 

Kecamatan Belik, Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Moga, Kecamatan 

Warungpring, Kecamatan Randudongkal, Kecamatan Bantarbolang, Kecamatan Bodeh, 

Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan 

Petarukan, Kecamatan Comal, Kecamatan Ulujami. Kelurahan Widuri adalah kelurahan 

yang wilayahnya mencakup Wisata Pantai Widuri. Lokasi Kuliah Kerja Nyata kami 

yaitu berada di RT 02 RW 06 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten 

Pemalang, lokasi ini hanya berjarak 1,5 KM dari lokasi Pantai Widuri. (Pemalang, 

2017). Kelurahan Widuri merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Pemalang, 

Kabupaten Pemalang. Jumlah penduduk di Kelurahan Widuri pada tahun 2020 menurut 

data monografi penduduk yaitu berjumlah 7.172 orang.(Aulianto et al., 2019) 

 

Gambar 1. Peta lokasi KKN 

Pada tanggal 31 Desember 2019, China melaporkan bahwa terdapat kasus 

pneumonia yang tidak diketahui etiologi nya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. 

Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru 

corona virus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC) dan akhirnya pada tanggal 11 Maret 

2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sehubungan dengan itu 

dalam rangka upaya penanggulangan pandemi COVID-19, Menteri Kesehatan telah 

mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 

tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis 
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Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Upaya 

Penanggulangan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/104/2020 adalah Physical Distancing, Menjaga kebersihan tangan 

dengan memastikan adanya akses untuk mencuci tangan, Melakukan etika batuk/bersin 

dan memakai masker.(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020) 

Seiring dengan berjalannya waktu vaksin untuk covid-19 mulai tersedia dan kini 

program vaksinasi sedang gencar-gencarnya di laksanakan di seluruh Indonesia. 

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan 

COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai 

kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari 

COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.(Kemenkes RI, 2021) 

Pada 11 Mei 2021 WHO (World Health Organization) melabeli mutasi covid-19 

varian delta sebagai variant of concern (VOC) atau varian yang perlu diwaspadai karena 

telah mengakibatkan kenaikan kasus positif di Inggris serta kenaikan kasus positif dan 

kematian akibat Covid-19 di India. Kini varian tersebut telah tersebar di seluruh dunia 

termasuk Indonesia. Oleh karena itu pada 3 Juli 2021 Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai diberlakukan. 

PPKM Darurat ini dilakukan mengingat perlunya menekan laju kasus COVID-19 di 

Tanah Air yang mencapai 2,31 juta orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan kematian 

mencapai 61.140 orang per tanggal 5 Juli 2021. Tingginya kasus positif ini menjadikan 

rumah sakit penuh oleh pasien covid-19 dan akhirnya banyak orang yang positif covid-

19 terpaksa harus menjalani isolasi mandiri di rumah. (Sofa, 2021) PPKM Darurat yang 

mulanya diberlakukan sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, kemudian berganti nama 

menjadi PPKM Darurat Level 4 sejak 21 Juli 2021 dan diperpanjang hingga 2 Agustus 

2021. Pembatasan sosial tersebut kini diperpanjang lagi dan masih belum ada kepastian 

kapan akan berakhir. Hal ini tentunya berdampak bagi masyarakat, khususnya yang 

berprofesi sebagai pedagang. (Mendagri, 2021 ; KPCPEN, 2021) 

Dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah system pembelajaran 

online yang harus dilakukan dalam upaya penanggulangan covid-19 yaitu pembatasan 

sosial. Sistem pembelajaran online mengakibatkan pemahaman yang diperoleh siswa 

kurang maksimal karena adanya permasalahan seperti keterbatasan sinyal dan 

keterbatasan teknologi, selain itu kesulitan membagi waktu pada orang tua yang harus 

bekerja sehingga tidak dapat mendampingi anaknya dalam belajar. (Syah, 2020) 

Tri dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri 

Dharma perguruan tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban 

bagi mahasiswa sebagai kaum intelektual di negara ini. Karena mahasiswa adalah ujung 

tombak perubahan bangsa kita ke arah yang lebih baik. Mahasiswa adalah individu yang 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk memperoleh gelar sarjana yang pada 

akhirnya akan ikut berperan untuk memajukan tatanan masyarakat. Dalam kehidupan 
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bermasyarakat, ada tiga peran penting yang seharusnya terpatri dalam diri mahasiswa, 

yakni Agent of change, social control dan iron stock.(Lian, 2019). Mahasiswa 

selayaknya memiliki pandangan jauh ke depan akan tatanan kehidupan yang lebih baik 

untuk dirinya sendiri maupun bagi khalayak masyarakat, khususnya masyarakat dimana 

ia tinggal. Sebagai perwujudan dari peran mahasiswa sebagai agent of change, maka 

mahasiswa dapat melakukan aksi nyata sebagai problem solver atas berbagai persoalan 

yang dialami masyarakat. Sebagai Agent of change mahasiswa harus menghadirkan 

perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menghadapi situasi yang memprihatinkan akibat pandemi Covid-19, maka peran 

mahasiswa sebagai agent of change yang melekat dalam diri mahasiswa harus benar-

benar diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.(Rochanah, 2020) 

Dari uraian permasalahan di atas beberapa diantaranya juga dialami oleh 

masyarakat RT 02 RW 06 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten 

Pemalang, Jawa Tengah. Adapun permasalahannya adalah masih adanya masyarakat 

yang takut vaksinasi, padahal dengan vaksinasi dapat mengurangi transmisi/penularan 

COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, dan dapat 

menciptakan kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity). (Kemenkes RI, 

2021). Permasalahan selanjutnya yaitu tidak adanya panduan dalam melakukan isolasi 

mandiri yang mudah diakses oleh semua kalangan usia. Sejak kasus positif covid-19 

dan kematian akibat covid-19 meningkat tajam di Indonesia, banyak rumah sakit yang 

penuh dan mengharuskan pasien covid-19 untuk di rawat di rumah dengan Isolasi 

Mandiri, namun beberapa orang tidak dapat mengakses internet sehingga tidak 

mengetahui cara melakukan isolasi mandiri dengan cara yang benar. Banyak usaha kecil 

menengah (UKM) yang terdampak covid-19 juga merupakan permasalahan yang 

ditemukan di masyarakat kelurahan Widuri, terlebih diketahui bahwa saat ini PPKM 

level 3 di Kabupaten Pemalang masih terus berlanjut. Dan permasalahan yang terakhir 

adalah banyak anak-anak yang memerlukan pendampingan belajar karena banyak orang 

tua yang kesulitan dalam mendampingi anaknya belajar secara daring. 

 

2. Usulan penyelesaian masalah 

Dari berbagai permasalahan di atas, berikut adalah usulan penyelesaian masalah 

yang kami ajukan dalam bentuk program kerja.  

 Program Kerja Penyuluhan 

a. Pembuatan poster mengenai vaksinasi yang menyertakan informasi mengenai 

cara kerja vaksin dan menyatakan bahwa vaksin itu aman serta dapat 

melindungi tubuh dari virus. 

b. Pembuatan poster mengenai etika berkerumun yang menyertakan informasi 

mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika berada di kerumunan. 

c. Pembuatan Buku Saku Pedoman Isolasi Mandiri yang dapat diakses oleh 

semua kalangan.  
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 Program Kerja Pendampingan Belajar kepada anak-anak dilokasi KKN. 

 Program Kerja Pendampingan UKM, berupa pendampingan pembuatan akun 

Shopee dan memastikan pelaku UKM dapat mengoperasikan akun Shopee.  

 

3. Tujuan kegiatan 

1) Agar lembaga tinggi menghasilkan sarjana sebagai penerus pembangunan yang 

lebih menghayati masalah yang sangat kompleks yang dihadapi masyarakat 

dalam pembangunan, dan belajar menanggulangi masalah-masalah tersebut 

secara pragmatis dan interdisipliner. 

2) Agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan pengaplikasian Teknologi 

di era revolusi Industri 4.0 melalui keterlibatan dengan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai tuntutan pembangunan dalam 

rangka mewujudkan peradaban Islam. 

3) Membantu Pemerintah dalam ikut serta dalam penanggulangan pandemi covid 

19, khususnya masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan bagi masyarakat 

yang ter dampak covid 19. 

4) Membantu masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan 

dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan menuju masyarakat 

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

 

4. Sasaran kegiatan 

Yang dijadikan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan KKN Universitas Islam 

Sultan Agung di RT 02 RW 06 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten 

Pemalang, Jawa Tengah adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM), anak-anak dan 

seluruh masyarakat di RT 02 RW 06 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, 

Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. 

  

5. Target luaran 

Adapun target luaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata di 

RT 02 RW 06 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa 

Tengah adalah sebagai berikut: 

a) Adanya produk hasil berupa Buku Saku Panduan Isolasi Mandiri dan Informasi 

tentang Vaksin. 

b) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal yang harus dilakukan ketika 

isolasi mandiri. 

c) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai obat-obat yang dikonsumsi ketika 

isolasi mandiri. 

d) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hal apa saja yang harus dilakukan 

ketika harus melayani anggota keluarga yang isolasi mandiri. 
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e) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap vaksin dan sanksi pelanggaran 

protokol kesehatan. 

f) Adanya poster edukasi mengenai cara kerja vaksin dan etika berkerumun 

g) Peningkatan kepercayaan dari masyarakat bahwa vaksin itu aman 

h) Peningkatan pengetahuan masyarakat bahwa vaksin dapat melindungi tubuh dari 

virus 

i) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai etika ketika berada di kerumunan 

j) Tersebarnya poster edukasi di tempat-tempat strategis 

k) Terselenggaranya kegiatan pendampingan belajar anak-anak di lokasi KKN 

l) Peningkatan pemahaman anak-anak di lokasi KKN terhadap materi yang diajarkan 

di sekolah 

m) Terselenggaranya kegiatan pendampingan UKM untuk mendaftarkan barang 

dagangannya ke Shopee 

n) Adanya peningkatan kemampuan pelaku UKM dalam mengoperasikan Shopee. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Sultan Agung oleh kelompok 30 

dilaksanakan secara offline di Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten 

Pemalang, Jawa Tengah. Sebelum pelaksanaan KKN, mahasiswa terlebih dahulu diberi 

pembekalan mengenai kegiatan KKN. Pembekalan KKN di lakukan secara online 

melalui Zoom Meeting selama 2 hari yaitu pada tanggal 17 dan 18 Juli 2021. Sebelum 

pelaksanaan KKN dilaksanakan bimbingan dengan Dosen pembimbing lapangan (DPL) 

mengenai program kerja yang akan dilaksanakan. Adapun program kerja yang akan 

kami laksanakan adalah sebagai berikut : 

1) Program Kerja Penyuluhan 

a) Pembuatan Poster : (i) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara 

kerja vaksin. (ii) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin 

itu aman. (iii) Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin 

dapat melindungi tubuh dari virus. (iv) Memberikan edukasi kepada 

masyarakat mengenai etika ketika berada di kerumunan. 

b) Pembuatan Buku Saku Pedoman Isolasi : (i) Memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai hal apa saja yang harus dilakukan ketika isolasi mandiri. 

(ii) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai obat apa saja yang 

dapat dikonsumsi ketika isolasi mandiri. (iii) Memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai hal apa saja yang harus dilakukan ketika harus melayani 

anggota keluarga yang isolasi mandiri. (iv) Memberikan edukasi kepada 

masyarakat mengenai vaksin dan sanksi pelanggaran protocol kesehatan. 

 

2) Program Kerja Pendampingan Belajar : (i) Melakukan pendampingan kepada anak-

anak SD di lokasi KKN dalam belajar. (ii) Membantu anak-anak SD di lokasi KKN 
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dalam mengerjakan tugas dari sekolah. (iii) Membantu anak-anak SD di lokasi 

KKN dalam memahami pelajaran yang diperoleh dari sekolah. 

3) Program Kerja Pendampingan UKM : (i) Memberikan pendampingan kepada 

pelaku UKN dalam membuat akun jualan online di Shopee. (ii) Memberikan 

pemahaman kepada pelaku UKM mengenai cara pengoperasian Shopee.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Program kerja penyuluhan 

a) Pembuatan Poster Mekanisme Kerja Vaksin dan Etika Berkerumun 

Poster Mekanisme Kerja Vaksin dan Etika Berkerumun kami buat dalam 

ukuran A1 (90 x 60 cm) sebanyak 15 buah tiap poster. Poster kami pasang di 

tempat-tempat strategis seperti di depan warung, di pos ronda, di pinggir jalan, 

dll. Dari pemasangan poster tersebut, Alhamdulillah banyak masyarakat yang 

ter edukasi. 

 
Gambar 2. Pemasangan poster di tempat-tempat strategis 

 

b) Pembuatan buku saku pedoman isolasi 

Buku Saku Pedoman Isolasi di cetak dalam ukuran A6 (10,5 x 14,8 cm) 

sebanyak 50 buah. Buku saku di sebarkan kepada masyarakat agar dapat 

memberikan informasi tentang hal yang harus dilakukan Ketika isolasi mandiri. 
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Gambar 3. Pembagian Buku Saku kepada masyarakat di lokasi KKN 

 

2. Program kerja pendampingan belajar 

Pendampingan belajar kepada anak-anak di lokasi KKN dilakukan selama 3 jam 

per harinya. Pendampingan belajar dilaksanakan hampir setiap hari selama total 8 

hari. Alhamdulillah atas pendampingan belajar tersebut bisa memberikan 

pemahaman yang lebih terhadap pelajaran sekolah, dibuktikan dengan 

perbandingan hasil pretest dan post test yang kami lakukan sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

 
 

Gambar 4. Pendampingan belajar anak-anak di lokasi KKN 
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3. Program kerja pendampingan UKM 

Pendampingan UKM dilakukan pada pedagang Tepung Bumbu Krispi. 

Pendampingan UKM dilakukan dengan pembuatan akun Shopee dan memastikan 

sang pelaku UKM dapat mengoperasikan Shopee untuk berjualan. 

 
Gambar 5. Pendampingan UKM dengan pendaftaran usaha ke marketplace Shopee 

 

Di era pandemic ini banyak UKM yang ter dampak, berikut adalah strategi yang 

diperlukan untuk penguatan ekonomi masyarakat di era pandemic.(Abdussamad & 

Tahir, 2020 ; Soetjipto, 2020)  

a. Memanfaatkan potensi daerah 

Masyarakat disarankan untuk memanfaatkan potensi di daerahnya, misalnya pada 

daerah penghasil jagung maka gunakan potensi tersebut untuk membuat olahan 

berbahan dasar jagung. 

b. Melakukan pengemasan dan pelabelan yang menarik. 

c. Memasarkan produk melalui berbagai media. 

Disarankan penggunaan media online mengingat sedang pandemic. 

d. Mencari rekanan usaha pendukung. 

Mencari rekanan usaha pendukung, misalnya mencari pedagang yang membutuhkan 

bahan baku tepung jagung, jadi bisa menguntungkan produsen tepung jagung dan 

juga pedagang karena bisa mendapat harga yang lebih murah. 

e. Pelaku usaha di sektor UMKM memelihara keunggulan kompetitif dengan menjaga 

hubungan baik dengan pelanggan. 

Menjaga kualitas dan hubungan baik dapat memperkuat ekonomi karena dengan ini 

produk dapat menciptakan pasar nya sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh 

kondisi pandemic. 

f. Mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan (costumers needs) 

Mengetahui kebutuhan pasar sangat penting dalam menjaga kestabilan penjualan. 
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PENUTUP 

Berdasarkan uraian mengenai program kerja KKN kelompok 30 di RT 02 RW 

06 Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang diketahui bahwa 

program kerja yang akan dilaksanakan adalah pembuatan poster mengenai vaksinasi, 

pembuatan buku saku panduan isolasi mandiri, pendampingan belajar, dan 

pendampingan UKM. Total sks yang diperoleh dari pelaksanaan program kerja tersebut 

adalah 3,75 sks. Dalam pelaksanaan program kerja yang telah kami laksanakan, 

Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar serta diperoleh hasil berupa, (i) Adanya 

produk hasil berupa Buku Saku Panduan Isolasi Mandiri dan Informasi tentang Vaksin, 

(ii) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal yang harus dilakukan Ketika 

isolasi mandiri. (iii) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai obat-obat yang 

dikonsumsi ketika isolasi mandiri. (iv) Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai 

hal apa saja yang harus dilakukan ketika harus melayani anggota keluarga yang isolasi 

mandiri. (v) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap vaksin dan sanksi 

pelanggaran protocol kesehatan. (vi) Adanya poster edukasi mengenai cara kerja vaksin. 

(vii) Peningkatan kepercayaan dari masyarakat bahwa vaksin itu aman. (viii) 

Peningkatan pengetahuan masyarakat bahwa vaksin dapat melindungi tubuh dari virus. 

(ix) Tersebarnya poster edukasi di tempat-tempat strategis. (x) Peningkatan pengetahuan 

masyarakat mengenai etika ketika berada di kerumunan. (xi) Terselenggaranya kegiatan 

pendampingan belajar anak-anak di lokasi KKN. (xii) Peningkatan pemahaman anak-

anak di lokasi KKN terhadap materi yang diajarkan di sekolah. (xiii) Terselenggaranya 

kegiatan pendampingan UKM untuk mendaftarkan barang dagangannya ke Shopee. (ix) 

Adanya peningkatan kemampuan pelaku UKM dalam mengoperasikan Shopee. 
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ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan global yang dihadapi seluruh 

dunia sampai dengan saat ini termasuk Indonesia. Kasus masyarakat terpapar terus 

meningkat karena virus ini sangat cepat menyebar dengan berbagai varian baru 

yang berkembang saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

menangani penyebaran virus corona ini. Penyebaran virus yang sangat cepat dan 

tidak terlihat secara langsung menyebabkan masyarakat yang tidak patuh terhadap 

protokol kesehatan akan terinfeksi dan memberikan gejala, baik gejala ringan 

hingga gejala berat. Bagi masyarakat yang terinfeksi dan bergejala ada beberapa 

indikasi, yaitu: sakit kepala, sakit tenggoroan, dan pilek yang muncul dalam 

waktu 3-4 hari setelah terinfeksi yang mana pada fase ini akan terjadi penularan 

ke orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, diperlukan suatu upaya untuk 

memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih 

waspada dan berhati-hati terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga 

akan ada sikap mawas diri dari masyarakat dan upaya menurunkan angka kasus 

Covid-19. Pemberian informasi mengenai kasus konfirmasi Covid-19 dilakukan 

salah satunya dengan pembuatan infografis dan peta persebaran kasus dan potensi 

penyebaran Covid-19 di Kelurahan Pedalangan. Metode yang digunakan adalah 

obervasi dan wawancara dengan aparat kelurahan dan masyarakat guna 

mendapatkan informasi yang akurat dan tepat sebagai data dasar untuk pembuatan 

infografis dan peta persebaran kasus Covid-19 di Kelurahan Pedalangan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemik hebat bernama 

Covid-19 (Corona Virus Disease). Setiap hari jumlah pasien terinfeksi virus ini 

semakin meningkat dan sulit dikendalikan, oleh karena itu diperlukannya 

mailto:ardiana@unissula.ac.id


Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 67 

penanganan yang terpadu, komprehensif dan menyeluruh. Penanganan dan 

pengendalian penyebaran virus harus dimulai dari perencanaan yang jelas dan 

lugas dari pemerintah untuk menangulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri 

merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocronavirinae 

dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales (Wahidah et al., 2020).Virus 

ini dapat menyerang hewan dan juga manusia. Pada manusia akan menimbulkan 

gejala berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja 

Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga menjadi salah 

satu negara yang terdampak hebat oleh pandemi ini, oleh karena itu perlu tindakan 

pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini 

dapat ditekan dan dikendalikan. Pada awal terjadinya pandemi di awal tahun 2020 

sampai dengan awal tahun 2021 Pemerintah Indonesia masih melakukan 

penanganan berupa pembatasan sosial saja (social distancing), padahal banyak 

kalangan yang menganggap bahwa lebih efektif menerapkan sistem karantina 

wilayah atau lockdown untuk mencegah penyebaran virus ini agar tidak 

menginfeksi lebih banyak orang (Wahidah et al., 2020). Sedangkan pembatasan 

sosial masih rawan penyebarannya disebabkan banyak masyarakat yang tidak 

mengikuti aturan atau protokok kesehatan, karena pada hakikatnya hal tersebut 

hanya sekadar imbauan dan tidak ada sanksi berat yang bisa membuat masyarakat 

patuh. Selaras dengan itu, penelitian dari (Wahidah et al., 2020) menyebutkan 

bahwa pemerintah dituntut untuk menangani ancaman nyata Covid-19. Jawaban 

sementara pemerintah terhadap tuntutan tersebut adalah UndangUndang Nomor 6 

Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Kesehatan. Keputusannya adalah pemerintah 

pusat tidak memberlakukan karantina wilayah atau lockdown melainkan 

memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana diatur 

dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan juga melakukan tindakan tes massal 

menggunakan alat rapid test yang jika seseorang dinyatakan hasil tesnya reaktif 

maka akan dilakukan swab test untuk memastikan orang tersebut positif atau 

negatif Covid-19. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan salah satu bentuk 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara 

interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari 

tridharma perguruan tinggi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM), 2021). Program pengabdian kepada masyarakat dipandang oleh 

Universitas Islam Sultan Agung sebagai program yang wajib dilaksanakan, baik 

oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: 1) 

kompetensi akademik; 2) kewirausahaan; dan 3) professional, sehingga dapat 

menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, 

dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Oktaviola et al., 

2021). 
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METODE PELAKSANAAN 

Metode yang digunakan adalah metode observasi dan wawancara yaitu 

dengan melalukan survei dan kunjungan ke lokasi guna mendapatkan informasi 

dan yang akurat terkait dengan permasalahan yang harus diselesaikan. 

Berdasarkan hasil observasi teridentifikasi beberapa masalah terkait dengan 

tempat yang berpotensi menjadi tempat kerumunan di Kelurahan Pedalangan. 

Selain itu untuk menguatkan hasil observasi maka dilakukan wawancara kepada 

aparat kelurahan dan tokoh masyarakat (Ketua RW dan Ketua RT) di lokasi untuk 

mendapatkan yang akan digunakan sebagai pembuatan peta persebaran Covid-19 

dan peta titik potensi keramaian agar informatif dan mudah dipahami, disertasi 

pembuatan poster sebagai media edukasi tentang Covid-19 dan cara-cara hidup 

berdampingan dengan Covid-19.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap seluruh 

sektor kehidupan masyarakat. Berkerumun di tengah pandemi seperti saat ini 

menimbulkan risiko yang tinggi, khususnya yang terkait penularan Covid-19. 

Apalagi jika berkerumun dilakukan tanpa mengindahkan protokol kesehatan 

seperti menjaga jarak dan memakai masker. berdesak-desakan dengan jarang 

kurang dari 1 meter dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19, termasuk 

saat orang yang bersangkutan tetap menggunakan masker. Rata-rata efektivitas 

masker untuk mencegah penularan virus corona penyebab Covid-19 hanya 

berkisar antara 60-70 persen. Hal itu membuat penggunaan masker tak bisa jadi 

satu-satunya cara pencegahannya. KKN Tematik Sehat, Bangkit, dan Maju 

berdampingan dengan Covid-19. Dalam kegiatan ini program dan kegiatan KKN 

dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun 

dan juga tetap menjaga protokol kesehatan sehingga persebaran Covid-19 tetap 

terkendali dan tidak semakin meluas. 

Pencegahan virus corona bisa dimulai dari diri sendiri. Hal yang bisa 

dilakukan adalah memberikan informasi terbaru tentang data-data dan informasi 

terkini tentang Covid-19 yang tersedia di situs WHO dan melalui otoritas 

kesehatan publik. Saran WHO agar semua orang menghindari diri dari infeksi 

virus Covid-19 dengan menjaga kesehatan diri sendiri dan melindungi orang lain 

di sekitar. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain: melakukan cuci tangan 

dengan air mengalir dan menggunakan handsanitizer. Hand sanitizer merupakan 

pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat 

hingga membunuh bakteri (Kharismatul, Metha, Ekanita, 2021). 

Peta persebaran Covid-19 dibuat berdasarkan data Covid-19 dan jumlah 

penduduk dari setiap RW di Kelurahan Pedalangan. Pengolahan data 
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menggunakan software ArcGIS 10.3 yang kemudian kelompokkan menjadi tiga 

kelas yaitu wilayah potensi rendah, sedang dan tinggi. Warna hijau menandakan 

kasus rendah, warna kuning menandakan kasus Covid-19 sedang, dan kategori 

tinggi digambarkan dengan warna merah. Kelurahan Pedalangan termasuk 

wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi di Kota Semarang. Oleh karena itu 

diperlukan informasi faktual kondisi kasus Covid-19, agar masyarakat semakin 

waspada dan berhati-hati sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19. 

Poster menjadi salah satu media untuk menyampaikan himbauan kepada 

orang lain, sehingga dibuat poster yang berisi langkah-langkah pencegahan 

penyebaran Covid-19 seperti pentingnya memakai masker, rajin mencuci tangan, 

menghindari kerumunan, etika bersin dan batuk, dan sebagainya. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan pada tanggal 2-19 Agustus 

2021 di Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Selama 

waktu tersebut program KKN dilakukan meliputi berbagai bidang, namun fokus 

pada pemberian informasi tentang Covid-19 dan kondisi Covid-19 di Kelurahan 

Pedalangan. Melalui program kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan 

agar memberi pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam 

menjaga kesehatan, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain dan 

bersosialisasi. Pembuatan MMT mengenai pentingnya memakai masker, 

pembuatan peta persebaran titik keramaian, peta administrasi kelurahan, dan peta 

klasifikasi tingkat kasus Covid-19. 

 

1. Pembuatan poster bertemakan pencegahan Covid-19 yang berisi: menjaga 

jarak, menutup mulut pada saat batuk/bersin, menghindari keramaian, memakai 

masker, keluar  rumah seperlunya, dan selalu mencuci tangan. 

 

  
 

Gambar 1. Hasil pembuatan poster bertemakan pencegahan Covid-19 dan 

penyerahan kepada Ketua RT. 
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2. Pembuatan poster bertemakan Corona virus yang berisi tentang pengertian 

corona virus, langkah-langkah mencuci tangan dengan benar, dan pentingnya 

vaksinasi Covid-19. Agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya 

Covid-19 dan juga pentingnya vaksinisasi Covid-19. 

 

  
 

Gambar 2. Poster bertemakan corona virus dan penempelan di lokasi strategis. 

 

3. Pembuatan MMT pentingnya memakai masker. Untuk mengingatkan 

masyarakat agar selalu memakai masker. Masker dapat melindungi seseorang 

baik yang belum terinfeksi maupun yang sudah terinfeksi virus corona, untuk 

menjaga diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. 

 

  
 

Gambar 3. MMT bertemakan pentingnya memakai masker beserta penyerahan 

kepada pihak kelurahan. 
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4. Pembuatan peta administrasi Kelurahan Pedalangan.  

Peta administrasi merupakan data teknis yang sangat diperlukan dalam suatu 

desa untuk mengetahui letak dan batas suatu wilayah. Peta administrasi juga 

memuat atribut lain, seperti: bangunan, jalan, drainase, sungai dan sebagainya. 

 

 

 

  

Gambar 4. Peta Administrasi Kelurahan Pedalangan 

 

5. Pembuatan peta klasifikasi persebaran Covid-19, dengan klasifikasi warna 

hijau menggambarkan kasus Covid-19 rendah, warna Kuning mneggambarkan 

Kasus Covid-19 dengan kategori sedang, dan warna merah menggambarkan 

kasus Covid-19 dengan kategori tinggi. Peta yang ada di bawah ini dipotong 

sesuai dengan batas RW kemudian bisa ditempel sesuai dengan kondisi terkini 

Covid-19 yang ada di kelurahan Pedalangan. 
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Gambar 5. Peta Klasifikasi Persebaran Covid-19 

6. Pembuatan peta titik keramaian, hal ini bisa dijadikan informasi tentang lokasi-

lokasi yang berpotensi mendatangkan banyak orang untuk berkerumun, 

sehingga masyarakat menjadi waspada dan berhati-hati bahkan bisa memutus 

rantai persebaran Covid-19 dengan tidak mendatangi titik-titik keramaian 

tersebut. 
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Gambar 6. Peta Persebaran Titik Keramaian 

 

PENUTUP 

Program KKN menjadi salah satu langkah yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan yang ditemukan pada lokasi KKN di Kelurahan 

Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang yang memiliki hubungan 

erat dengan penanganan permasalahan pandemi Covid-19, karena Kelurahan 

Pedalangan termasuk sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk 

yang tinggi dan tumbuhnya perdagangan dan jasa sehingga berpotensi terjadinya 

kerumunan. Melalui program dan kegiatan KKN ini diharapkan dapat 

memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi berupa 

infografis dan peta sebaran Covid-19 serta peta potensi kerumunan. Dengan 

output tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta 

meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap antisipasi penyebaran Covid-19 

yang sedang terjadi saat ini. 
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ABSTRAK 

 

Adanya peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia mengharuskan 

kita untuk semakin waspada terhadap situasi Pandemi Covid-19. Sikap 

masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan protokol kesehatan membuat kasus 

Covid-19 tidak kunjung mereda. Situasi Pandemi Covid-19 banyak merugikan 

masyarakat. Untuk itu, kelompok 39 KKN UNISSULA Periode XII dengan tema 

Sehat, Bangkit Dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19 berusaha memberikan 

kontribusi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Limbangan 

Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Program kerja yang dilakukan 

yaitu memberikan informasi pentingnya vaksinasi melalui media MMT, himbauan 

untuk selalu menjaga protokol kesehatan melalui sarana media poster, melakukan 

kegiatan belajar mengajar dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, melakukan 

kegiatan bakti sosial dan melakukan kegiatan Jumat bersih. Dengan rangkaian 

kegiatan ini diharapkan masyarakat di lokasi pengabdian menjadi lebih siap dan 

waspada terhadap Covid-19.  

 
  
PENDAHULUAN 

Penerapan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 ini memberikan dampak 

yang besar terhadap seluruh sektor kehidupan. Dua aspek penting kehidupan yang 

terkena dampak Covid-19 yaitu di bidang pendidikan dan bidang ekonomi. 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pegawai juga berdampak besar 

untuk masyarakat, karena dengan demikian masyarakat terdampak tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah berusaha membantu 

masyarakat dengan memberikan bantuan sosial. Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan anjuran untuk belajar online yang 

diadakan di rumah masing-masing. Kemendikbud juga memberikan fasilitas kuota 
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pendidikan untuk para pelajar yang membutuhkan kuota karena pembelajaran 

dilakukan secara online.  

Universitas Islam Sultan Agung Semarang melaksanakan program Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam, dan membantu 

masyarakat dalam pencegahan serta penanganan Covid-19, sehingga disebut KKN 

Tematik Covid-19 ber-BudAI. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu 

bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman empiris kepada 

mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, dan secara langsung 

mengajarkan kepada mahasiswa cara identifikasi berbagai masalah sosial di 

masyarakat. KKN Tematik UNISSULA Periode XII bagi mahasiswa diharapkan 

dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, 

kemampuan, dan kesadaran  hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat, kehadiran 

mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang 

sosial kemasyarakatan. Bertepatan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih 

berlangsung, termasuk di Kelurahan Limbangan  Kulon, Kabupaten Brebes, maka 

kegiatan KKN Tematik yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Sultan 

Agung dapat menjadi sarana sosialisasi tentang penerapan Protokol Kesehatan 

(Prokes) kepada masyarakat setempat. Di samping itu, mahasiswa juga ikut 

terlibat dalam pendistribusian bantuan sosial, pendampingan belajar dan baca tulis 

Al-Qur’an untuk siswa Sekolah Dasar. Dengan adanya kegiatan KKN Tematik ini 

diharapkan dapat menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat dalam menjaga 

kesehatan dan tetap produktif di masa pandemi Covid-19 agar dapat 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.   

 
METODE  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Program kerja dilakukan 

dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah penularan 

virus Covid-19. Tim KKN kelompok 39 menggunakan metode terbatas yaitu 

dalam bidang pendidikan kami melakukan pendampingan belajar untuk siswa SD 

di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan 

pemahaman siswa terkait materi pembelajaran dari sekolah. Kegiatan 

pendampingan belajar tersebut akan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang 

ada sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Selain melakukan pendampingan 

belajar untuk siswa SD, kami juga melakukan pendampingan belajar baca tulis 

Al-Qur’an yang diadakan pada sore hari. Kami juga menempelkan poster 

pencegahan penularan virus Covid-19, dan memasang MMT yang bertemakan 

pentingnya vaksinasi. Selain itu kami melakukan program kerja lain yang sejalan 

dengan penanganan Covid-19, seperti pendistribusian Bantuan Sosial dan 

Menjaga Kebersihan Lingkungan.  
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Program kerja ini kami laksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai 

Jum’at bertempat di masjid dan aula Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan 

Brebes, Kabupaten Brebes. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergantian 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar dapat menekan resiko penularan virus 

Covid-19.  

 
HASIL KEGIATAN 

Program kerja yang dilakukan oleh kelompok 39 merupakan hasil survei 

lapangan dan hasil diskusi dengan pihak Kelurahan Limbangan Kulon, Brebes, 

Jawa Tengah. Hal ini bertujuan agar program kerja KKN Tematik yang dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lokasi pengabdian. Program kerja KKN 

Tematik yang dilakukan kelompok 39 adalah sebagai berikut: 

 
1. Pembuatan MMT dan Poster  

MMT dan Poster merupakan sarana sosialisasi menggunakan media 

cetak yang dipasang pada tempat yang mudah dijangkau, sehingga dapat 

dibaca oleh khalayak umum. Pembuatan MMT dan Poster yang dilakukan oleh 

kelompok 39 bertujuan untuk mengingatkan dan menyadarkan warga sekitar 

terkait penanganan Covid-19. 

MMT dan Poster yang dibuat oleh kelompok 39 dibuat dengan tema 

yang berbeda. Isi tema dari MMT adalah “Pentingnya Vaksinasi” sedangkan isi 

tema dari Poster yaitu “5M Protokol Kesehatan”. Dengan adanya kedua tema 

tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar 

tentang pentingnya vaksinasi dan pentingnya menerapkan Protokol Kesehatan 

yang merupakan upaya dalam penanganan Covid-19. 

 

        
Gambar 1. Pemasangan MMT agar masyarakat di Kelurahan Limbangan Kulon 

mengetahui Pentingnya Vaksinasi 
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Gambar 2. Pemasangan poster di beberapa titik di Kelurahan 

Limbangan Kulon 

 

2. Kegiatan pembelajaran terhadap siswa di SDN Limbangan Kulon 02 dan 

kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an kepada anak-anak di 

lingkungan sekitar 

Dengan adanya kondisi pandemi Covid-19, semua aktivitas 

pembelajaran menjadi serba terbatas. Banyak sekali orang tua siswa yang 

mengeluh akan keterbatasan ini karena proses pembelajaran menjadi kurang 

maksimal. Oleh karena itu, kami mengadakan kegiatan pembelajaran secara 

langsung disesuaikan dengan protokol kesehatan untuk siswa di SDN 

Limbangan Kulon 02 dan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an untuk 

anak-anak di lingkungan sekitar.  

Proses pembelajaran di SDN Limbangan Kulon 02 diikuti oleh 20 siswa 

yang dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan masing-masing selama 2 jam setiap 

pertemuannya. Sedangkan kegiatan pembelajaran baca tulis Al-Qur’an diikuti 

oleh 15 anak yang dilakukan selama 5 kali pertemuan masing-masing selama 1 

jam setiap pertemuannya. 

Dengan adanya kegiatan pembelajaran secara langsung yang dilakukan 

oleh kelompok 39, orang tua siswa merasa terbantu dalam membimbing 

anaknya. Hal ini dikarenakan sebagian besar orang tua siswa bukan dari 

kalangan berpendidikan, sehingga orang tua siswa tidak dapat mengajari 

anaknya secara langsung.  

Untuk mengukur kemampuan siswa maka kami mengadakan kuis 

sehingga dapat mengetahui kemajuan setiap siswa dalam memahami materi. 

Selain memberikan materi dari sekolah, tim KKN-T kelompok 39 juga 

memberikan motivasi kepada siswa agar lebih rajin dalam belajar dan 

memberikan arahan agar tetap mematuhi Protokol Kesehatan. 
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Gambar 3. Kegiatan Belajar Mengajar 

  
3. Kegiatan Bakti Sosial dan Jumat Bersih di Lingkungan Limbangan Kulon 

Salah satu dampak dari pandemi saat ini adalah banyaknya karyawan 

yang terkena PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selain itu, omzet 

dari UMKM yang dilakukan masyarakat juga semakin menurun yang 

diakibatkan pembatasan mobilitas yang dilakukan pemerintah untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. 

Untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, maka Kelurahan 

Limbangan Kulon mengadakan kegiatan Bakti Sosial yang bertujuan untuk 

membantu masyarakat yang sedang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian 

pemerintah desa. Proses pendistribusian bantuan sosial dibantu oleh tim KKN-

T kelompok 39 dengan mengantarkan beras ke setiap rumah warga yang 

tercatat dalam daftar penerima. 

Kelurahan Limbangan Kulon juga selalu mengadakan kegiatan Jumat 

bersih di lingkungan sekitar yang bertujuan untuk memberikan contoh kepada 

masyarakat sekitar dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan 

sehat. Kegiatan kebersihan ini dilakukan oleh beberapa unsur yang di 

dalamnya terdapat anggota tim KKN-T kelompok 39 yang disebar di sejumlah 

titik di sekitar Kelurahan Limbangan Kulon.  
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  Gambar 4. Kegiatan bakti sosial dan pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih. 

  

PENUTUP 

Kelompok 39 KKN Tematik UNISSULA Periode XII telah melaksanakan 

kegiatan terkait dengan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan di Kelurahan 

Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Program kerja yang 

dilakukan yaitu memberikan informasi pentingnya vaksinasi melalui media MMT, 

himbauan untuk selalu menjaga protokol kesehatan melalui sarana media poster, 

melakukan kegiatan belajar mengajar dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, 

melakukan kegiatan bakti sosial dan melakukan kegiatan Jumat bersih. Dengan 

adanya program KKN Tematik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

masyarakat serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap antisipasi 

penanganan permasalahan Covid-19 yang sedang terjadi saat ini.  
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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan program KKN berbasis desa mitra melalui badan usaha milik 

desa di desa Lerep dusun soka kecamatan Ungaran Barat kabupaten Semarang, 

hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui badan usaha milik 

desa di dusun Soka desa Lerep kecamatan Ungaran Barat kabupaten Semarang 

menggunakan metode observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. 

Program – program tersebut adalah kegiatan bank sampah, pengelolaan sampah di 

TPS 3R dan perawatan kebun “Jogo Tonggo”. 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan kaya akan sumber alam hayati 

maupun nonhayati. Sumber daya alam hayati yang dimaksud berupa tumbuhan, 

pertanian dan perkebunan, hewan, pertenakan dan perikanan. Dari sumber alam 

tersebut, Indonesia memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Karena alam merupakan segalanya untuk mata 

pencaharian, terutama untuk masyarakat perdesaan (Shifa and Ilyas, 2021). 

Upaya mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, 
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salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yakni 

Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu 

program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa (PADes). Peranan BUMDES sebagai instrumen penguatan otonomi 

desa dan juga sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat. BUMDES sebagai 

instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa 

dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan 

kewenangan desa (Shifa and Ilyas, 2021). 

Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang merupakan 

salah satu wilayah yang saat ini sedang berbenah diri dalam membangun dan 

meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu dusun yang ada di Desa Lerep 

yaitu Dusun Soka, daerah ini berpotensi tumbuh dan kembang dengan baik dalam 

segala hal baik ekonomi, sosial budaya ataupun pariwisata (Wijayanti et al., 

2020). Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang 

cara mengelola desa menjadi desa yang tumbuh dan berkembang dalam segala 

bidang. 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukan pada bulan Agustus 2021. Program kerja yang 

dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN 

kelompok 46 membantu melakukan program-program BUMDES (Badan Usaha 

Milik Desa) yang dilaksanakan secara langsung bersama dampingan dari Dosen 

Pembimbing Lapangan dan tentunya dampingan langsung dari Aparat Pemerintah 

Desa Letep Dusun Soka dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah 

dianjurkan oleh pemerintah pusat. 

Program kerja kami dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal yang 

ditentukan oleh desa Lerep, Dusun Soka, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten 

Semarang. Pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan metode terbatas yaitu 

kegiatan berbasis desa mitra berupa kebun jogo tonggo, bank sampah, 

pengelolaan sampah 3R dan pembagin bantuan non tunai. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Badan usaha milik desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola 

masyarakat dan pemerintah desa. Pendirian badan usaha milik desa disepakati 

melalui musyawarah desa, dengan berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, 

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendapatan asli desa 

(Shifa and Ilyas, 2021). 

Badan usaha milik desa Lerep atau BUMDES dibentuk pada tanggal 23 

Desember 2016, melalui musyawarah desa. Mulai diresmikan dan berjalan pada 

tanggal 1 Maret 2017 dan tercatat pada pusat pada tanggal 8 Maret 2017. Gerbang 

Lentera merupakan motto yang digunakan BUMDES desa Lerep dengan memiliki 

makna Gerakan Pembangunan Lerep Tentram dan Sejahtera (Wijayanti et al., 

2020). 

Program BUMDES yang kami ikuti dalam kegiatan KKN yaitu: 

1. Bank Sampah 

Bank sampah memiliki sistem dengan warga mengirim limbah kepada bank 

sampah yang mana setiap barang yang mereka kirim ditimbang dan di 

buatkan semacam buku tabungan sampah yang dapat mereka ambil setiap 

saat lebaran atau setahun sekali. Di bank sampah limbah dibedakan menjadi 

dua, yaitu limbah bersih (botol, plastik dan sebagainya) yang nantinya akan 

menjadi tabungan warga, dari pihak bank sampah mengumpulkan terlebih 

dahulu kemudian dijual pada pengepul limbah. Yang kedua limbah kotor 

yang nantinya akan diambil oleh pengelola dari warga melalui mobil 

BUMDES untuk dibuang ke TPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mobil BUMDES yang digunakan untuk pengambilan limbah kotor 

Pengelolaan sampah di TPS 3R 
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Pengelolaan sampah ini memilah-milah sampah organik dan anorganik, sampah 

organik berupa sisa-sisa makanan, rumput-rumputan, tumbuhan ataupun ranting. 

Setalah itu, sampah organik tersebut diolah lalu ditimbun selama seminggu 

sehingga menjadi kompos. Kompos-kompos tersebut didistribusikan sehingga 

masuk ke badan usaha milik desa. 

 

Gambar 2 Pemilahan sampah organik dan anorganik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Penggilingan sampah organik 
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Gambar 4. Penimbunan sampah yang sudah digiling 

 

 

Gambar 5. Hasil kompos 

 

2. Kebun “Jogo Tonggo” 

Kebun “Jogo Tonggo” adalah kebun yang digunakan untuk saling menjaga 

tetangga saat Pandemi Covid – 19. Istilah jogo tonggo diambil dari bahasa jawa 

yaitu ‘Jogo’ artinya menjaga, sedangkan ‘Tonggo’ artinya tetangga. Pada 

pelaksanaanya, kebun ‘Jogo Tonggo’ mencakup dua hal yaitu jarring ekonomi dan 

pengamanan sosial dan keamanan.Tanaman yang ditanam di kebun “Jogo 

Tonggo” di Dusun Soka Desa Lerep adalah sawi, cabe rawit, tomat, pohon pisang 

dan jagung. 
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Gambar 6. Kebun Jogo Tonggo 

PENUTUP 

Tim KKN kelompok 46 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa membantu kegiatan berbasis desa mitra sehingga mengetahui 

program BUMDES yang bisa menjadikan desanya maju dan berkembang. 
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ABSTRAK 

 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi program Jogo Tonggo 

untuk mengatasi peningkatan penyebaran COVID-19 dan masa sulit akibat 

pandemi COVID-19. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan solidaritas 

masyarakat di era pandemi COVID-19 melalui program Jogo Tonggo. Kegiatan 

ini dilaksanakan di Dusun Kretek, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, 

Kabupaten Semarang. Kegiatan menunjukkan bahwa program Jogo Tonggo yang 

diimplementasi di Dusun Kretek berjalan baik dengan menyesuaikan nilai gotong 

royong di lingkungan masyarakat. Program Jogo Tonggo merupakan program 

pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan Covid-19 yang terbukti 

memberdayakan modal sosial, meningkatkan fungsi sosial masyarakat sebagai 

makhluk sosial yang saling membantu, dan meningkatkan solidaritas sosial. 

Melalui program Jogo Tonggo, pemerintah terbukti hadir dan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 dalam pemenuhan 

kebutuhan material, spiritual dan sosial. Pemerintah perlu menguatkan program 

dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, sosialisasi dan edukasi yang melibatkan 

seluruh unsur masyarakat. Selain itu perlu juga memperhatikan kondisi kebutuhan 

tiap masyarakat agar tujuan dan esensi program benar-benar tercapai. 
  

 

PENDAHULUAN  

 Coronavirus merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada 

manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi 

saluran pernafasan, mulai flu hingga penyakit yang serius seperti Middle East 

Respiratory Sindrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat / Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan 

pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 

2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 
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(SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus disease-2019 (COVID-

19) (Romli, 2020). 

 Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan 

gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% 

kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang 

mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau 

kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka 

kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia 

lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti 

diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih 

rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih 

dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan 

akan terus meningkat. 

Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung 

atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada 

benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah 

terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang tersebut menyentuh mata, 

hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. 

Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup 

droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak 

hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit. 

Program Jogo Tonggo dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19. 

Program Jogo Tonggo dirasa mampu dalam menggerakkan dan memberdayakan 

masyarakat, seperti mengerahkan kembali kelompok karang taruna dan 

mengaktifkan siskamling atau ronda. Kegiatan tersebut ternyata mampu memupuk 

kembali rasa sosial dan tanggung jawab bersama sebagai anggota masyarakat dan 

menggerakkan kembali gotong royong sesama warga yang selama ini sempat 

terhenti karena ada ketakutan antar warga untuk berinteraksi satu sama lain. 

eberadaan program Jogo Tonggo bukan merupakan kegiatan yang dibentuk dari 

nol tetapi lebih kepada memberdayakan dan memfungsikan kembali sumber daya 

manusia yang sudah ada untuk bersama-sama dan bergotong royong menjadi satu 

kekuatan yang harus dioptimalkan untuk melawan COVID-19. 

Berdasarkan informasi dari beberapa media baik media massa dan media 

televisi diberitakan bahwa semakin hari semakin banyak masyarakat Indonesia 

khususnya yang kena dan terdampak kasus COVID-19 yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia termasuk Jawa Tengah. Menurut Kementerian Kesehatan 

hingga tanggal 19 Agustus 2020, total jumlah penambahan kasus positif di Jawa 

Tengah mencapai 131 kasus baru, dengan akumulasi kasus positif sebanyak 

11.924 kasus, kasus sembuh sebanyak 7.552 kasus dan 809 kasus meninggal. 

Jawa Tengah pun tercatat menempati urutan ketiga secara nasional untuk 
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penambahan kasus baru COVID-19 harian dengan jumlah kasus tertinggi di Kota 

Semarang dan Kota Surakarta  (Zona Banten, 2020). Pemerintah membagi 

wilayah penyebaran COVID-19 dalam empat zona yaitu hijau, kuning, oranye 

dan merah. Zona hijau atau tidak terdampak artinya bahwa suatu wilayah atau 

daerah tidak ada kasus atau infeksi virus corona. Pada zona ini penyebaran 

COVID-19 terkontrol dengan risiko penyebaran tetap ada di tempat isolasi. Zona 

kuning atau risiko rendah adalah bahwa terdapat kemungkinan terjadinya 

transmisi lokal masih cukup besar dan cepat. Transmisi tingkat rumah tangga 

dapat terjadi namun klaster penyebaran terkendali dan tidak bertambah. Zona 

oranye atau risiko sedang adalah wilayah dengan tingkat transmisi penyebaran 

COVID-19 masih tinggi dan mungkin terjadi dengan cepat. Transmisi dari 

imported case mungkin juga terjadi dengan cepat sehingga klaster baru harus 

terpantau dan dikontrol melalui testing dan racing secara agresif. Zona merah atau 

risiko tinggi artinya terdapat kasus COVID-19 pada satu atau lebih klaster dengan 

peningkatan kasus yang tinggi dan transmisi penyebaran COVID-19 sangat cepat. 

Zona ini ditandai dengan wabah yang menyebar secara luas dan banyak klaster 

baru di wilayah tersebut.   

 

METODE 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dan informasi primer 

penelitian diperoleh melalui metode wawancara dan observasi yang diperkaya 

dan diperkuat dengan studi literatur. Wawancara mendalam digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih detail tentang pemikiran dan perilaku 

seseorang serta untuk mengeksplorasi masalah baru secara mendalam. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara agar 

wawancara yang dilakukan semi terstuktur. Pelaksanaan wawancara dan tanya 

jawab dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah yang lebih mudah dipahami 

dan dimengerti oleh masayarakat setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh 

melalui laporan kegiatan desa dan diperkuat dengan informasi yang didapatkan 

melalui berita media massa. 

 Informan adalah masyarakat pada umumnya yang dipilih melalui teknik 

purposive sampling. Informan dipilih karena mereka dianggap memiliki 

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, terlibat secara langsung dalam 

kegiatan kemasyarakatan, dan merupakan warga asli lokasi penelitian. Data dan 

informasi penelitian berupa hasil wawancara diolah melalui proses transkripsi, 

kualifikasi data dan analisis. Informasi penelitian dianalisis secara deskriptif 

untuk memberikan gambaran subjek penelitian berdasarkan data. Penelitian ini 

menyajikan data observasi tanpa menguji hipotesis. Kredibilitas penelitian ini 

terpenuhi melalui penggunaan teknik triangulasi sumber data penelitian, yaitu 

melalui tiga tahapan pengecekan antara lain : (1) Triangulasi sumber data, yaitu 
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membandingkan data hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, 

(2) Triangulasi teoritis, yaitu membandingkan data empiris dengan kajian teoritis 

yang telah berkembang dan diakui kebenarannya dan (3) Peneliti melakukan 

analisis data untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Covid di Dusun Kretek dan penanganannya 

Pandemi COVID-19 di Dusun Kretek secara resmi ditetapkan sebagai status 

tanggap darurat sejak Juni 2021 yang kemudian disusul dengan kasus 

terkonfirmasi pertama pada awal Juni 2021. Dengan ditetapkannya status 

tanggap darurat, Dusun Kretek secara terfokus tak hanya menangani pasien 

tetapi juga mencegah meluasnya pandemi. Perlahan kasus COVID-19 di 

Dusun Kretek mulai naik.  

 

2.  Aplikasi Jogo Tonggo di Dusun Kretek 

Secara detail pelaksanaan Satuan Tugas Jogo Tonggo di Dusun Kretek 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Satuan Tugas Kesehatan  

Bertugas mendata setiap orang yang keluar masuk desa, mencegah 

penyebaran dan penularan covid-19 dengan membawa orang yang 

teridentifikasi PDP ke rumah sakit rujukan, memastikan dan update data 

siapa saja yang berstatus OTG, ODP dan PDP dan mengupayakan ODP 

dan OTG karantina mandiri 14 hari. Satgas ini juga memastikan lokasi 

strategis tersedia cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin, 

warga tertib keluar rumah memakai masker, dan jaga jarak fisik 

antarwarga 1,5 sampai 2 meter.  

Satgas kesehatan juga diharapkan mampu mendorong praktik 

hidup sehat yaitu makan minum seimbang, olahraga, mandi teratur, 

istirahat cukup dan menjaga kebersihan lingkungan. Satgas kesehatan 

terutama menjalankan tugasnya dalam hal mendata warga yang keluar 

masuk, mengupayakan warga untuk karantina mandiri, melakukan 

penyemprotan, dan menghimbau setiap rumah untuk menyediakan tempat 

cuci tangan di depan rumahnya.  

Berdasarkan hasil wawancara, mereka kesulitan untuk 

menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker (terutama 

lansia) dan menjaga jarak fisik. Praktik hidup sehat sekedar dilaksanakan 

melalui sosialisasi sesekali. Menurut salah satu warga, sosialisasi sulit 

dilaksanakan karena pemerintah desa ataupun lingkungan menghindari 

kegiatan berkumpul, selebaran ditempel di kantor desa/kelurahan yang 

efektivitasnya sangat rendah karena jarang warga yang membaca.   
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b. Satuan Tugas Ekonomi  

Bertugas mendata kebutuhan dasar masyarakat, mendata warga 

yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar, mengupayakan secara 

maksimal agar warga dapat dibantu, memastikan bantuan tepat sasaran, 

memastikan kegiatan bertani, berkebun dan berdagang tetap berjalan 

dengan memperhatikan protokol kesehatan, melayani kebutuhan makan 

sehari-hari warga yang karantina mandiri dan mendorong terbangunnya 

lumbung pangan.   

Peneliti menemukan bahwa satgas ekonomi diisi oleh perangkat 

desa/kelurahan dan tokoh masyarakat di lingkungan yang juga 

memberdayakan ibu-ibu PKK dan dasawisma terutama dalam pelayanan 

kebutuhan pangan warga yang melakukan karantina secara mandiri.  

Sosialisasi kegiatan ekonomi di masa pandemi dilaksanakan secara online 

melalui whatsapp group dikarenakan pertemuan fisik masih dibatasi. 

Menurut keterangan responden, masyarakat cukup antusias dalam 

bercocok tanam di halaman rumah mereka. Selain itu, kesadaran 

masyarakat untuk berbagi dan membantu warga yang melakukan 

karantina mandiri dirasa sangat membantu bagi keluarga yang terpapar 

Covid 19 dalam pelaksanaan isolasi mandiri serta tidak ditemukan adanya 

beban atau keberatan dari masyarakat.  

Berbicara tentang bantuan sosial dari pemerintah berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan pemerintah 

seringkali tidak tepat sasaran. Beberapa warga yang merasa berhak untuk 

menerima bantuan ternyata tidak memperoleh bantuan tersebut. Dalam hal 

ini perangkat desa tidak dapat berbuat banyak dalam mengambil kebijakan 

terkait penyaluran atau distribusi bantuan social dari pemerintah karena 

perangkat desa mendistribusikan dan menyalurkan bantuan tersebut hanya 

berdasarkan pada daftar yang sudah diterima dari pemerintah pusat. 

Satgas ekonomipun tidak dapat berbuat banyak untuk membantu 

mengakomodasi harapan dan keinginan warga, dan sejauh ini yang 

dilakukan adalah menampung masukan dari warga masyarakat untuk 

diteruskan ke pemerintah desa. Tentu saja kondisi pemberian bantuan 

sosial pemerintah yang tidak tepat sasaran berdampak munculnya konflik 

sosial tetapi kondisi tersebut dapat diredam oleh pemerintah desa.   

  

c. Satuan Tugas Sosial dan Keamanan 

Bertugas bersama tim kesehatan melakukan pencatatan bagi orang 

yang masuk dan keluar lingkungan, penjadwalan tugas ronda, memastikan 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 94 

tidak ada kerumunan, menyiapkan data penerima bansos, memastikan 

kelompok rentan penerima bansos, dan mengawasi ODP serta OTC agar 

tidak bepergian. Selain itu, satgas ini juga bertugas untuk mengkoordinir 

kegiatan sosial secara gotong royong dengan memperhatikan protokol 

kesehatan, menyediakan alat komunikasi manual, membuat aturan 

penerimaan tamu, pengamanan unit vital seperti warung sembako dan 

tempat berobat (rumah bidan, mantri desa) serta menjembatani konflik 

sosial melalui musyawarah untuk mufakat.  

Tenaga satgas sosial dan keamanan dalam hal ini lebih banyak 

diisi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat di lingkungan desa yang 

bertugas untuk menjaga kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol 

kesehatan. Satgas dibantu oleh pendamping PKH dan TKSK setempat 

dalam pendataan penerima bansos. Satgas berkoordinasi dengan aparat 

desa untuk menyiapkan data penerima bantuan sosial. Penelitian 

menunjukkan bahwa ternyata data penerima bantuan sosial dari 

pemerintah tidak mencakup keseluruhan warga yang membutuhkan dan 

untuk itu diperlukan update data. Pemerintah memberikan keleluasaan 

bagi desa untuk mengusulkan calon penerima bantuan sosial sesuai 

dengan kondisi riil saat ini. Untuk itulah, satgas sosial dan keamanan 

bertugas menyiapkan data tersebut. Data yang terkumpul kemudian 

diserahkan kepada desa untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya. 

Keseluruhan memiliki pola yang sama dan pembuatan jadwal giliran 

ronda, penjagaan pos keluar masuk desa, dan pencatatan warga yang 

keluar masuk lingkungan.  

Penjagaan pos keluar masuk desa dilakukan secara bergilir. 

Penjagaan untuk waktu pagi sampai siang hari biasanya dilakukan 

penjagaan oleh kaum perempuan, sedangkan untuk waktu malam hari 

dijaga oleh kaum laki-laki. Penelitian juga menunjukkan bahwa hanya 

sebagian kecil rumah warga yang memiliki kentongan sebagai alat 

komunikasi umum manual. Warga desa memiliki anggapan dan pendapat  

bahwa dengan menggunakan telepon selular (gadget) sudah cukup bagi 

warga sebagai alat bantu komunikasi. Selain itu pengamanan warung 

sembako juga tidak dilaksanakan secara ketat dikarenakan adanya 

anggapan bahwa lingkungan cukup kondusif sehingga tidak diperlukan 

pengamanan warung sembako secara khusus.   

 

d. Satuan Tugas Hiburan  

Bertugas mengkoordinir pelaksanaan hiburan mandiri untuk 

mengurangi kejenuhan warga karena tidak dapat bepergian keluar rumah 

sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Hasil penelitian 
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menunjukkan di desa lokasi penelitian bahwa satgas hiburan belum 

diberlakukan karena kondisi yang belum memungkinkan untuk 

mementaskan kesenian atau mengadakan pentas hiburan yang berdampak 

munculnya kerumunan.  

Secara umum, program jogo tonggo dilaksanakan dengan baik 

oleh masyarakat desa dengan tetap mematuhi aturan dan protokol 

kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan disesuaikan 

dengan keadaan serta kondisi masyarakat desa setempat dengan cara 

bergotong-royong. 

 

3. Solidaritas Masyarakat di ERA Pandemi COVID-19 

Sebagai bangsa yang majemuk, masyarakat Indonesia terbiasa untuk 

hidup berdampingan dengan segala keragaman budaya dan institusi sosial 

sebagai wadah interaksi sosial. Pola sistem  interaksi sosial budaya Indonesia 

terwujud dalam beberapa nilai misalnya gotong royong, prasaja, musyawarah 

untuk mufakat, kesatria, dan dinamis. Terlihat jelas bahwa masyarakat 

Indonesia terbiasa untuk hidup bersama menjunjung nilai solidaritas. 

Kentalnya budaya Indonesia dengan nilai solidaritas dan saling tolong 

menjadikan program Jogo Tonggo mudah dikenalkan dan diterapkan 

masyarakat. Melalui program ini, masyarakat yang terdampak pandemi covid-

19 dibantu kebutuhan pangannya, baik dengan bahan pangan mentah ataupun 

matang. Program yang ada berjalan seiring dengan program Jogo Tonggo dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

Program Jogo Tonggo pada akhirnya mewadahi program dan kegiatan 

yang sudah dilaksanakan pemerintah desa. Dalam kehidupan sehari-hari, 

solidaritas warga telah menjadi nilai asli dan kebiasaan bagi warga masyarakat 

di Dusun Kretek. Nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk gotong royong, 

saling jenguk saat ada warga yang sakit, dan budaya nyumbang bagi warga 

yang memiliki hajat. Di masa pandemi, nilai solidaritas sosial warga tidak 

mengalami perubahan, bahkan semakin kuat. Hal yang sedikit membedakan 

dari kondisi normal pada umumnya adalah pada tata cara pelaksanaannya 

dimana tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka 

mengurangi penyebaran covid-19. Saling peduli juga terwujud dengan tidak 

mengucilkan dan memberi stigma negatif kepada warga terkena Covid-19.   

 

PENUTUP  

Program Jogo Tonggo merupakan implementasi nilai solidaritas sosial 

masyarakat khususnya gotong royong. Gotong royong sebagai modal, spirit, dan 

alat yang dimanfaatkan untuk melawan covid-19 secara struktural dan secara 

efektif Program Jogo Tonggo mampu dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan 
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baik dan tanpa kesulitan. Program berjalan dan mengalir secara alami tanpa 

hambatan dari, oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam 

penanganan dampak pandemi covid-19 telah mendukung pelaksanaan program 

ini. Masyarakat juga terbukti memiliki kepeduliaan atas kondisi pandemi covid-

19 baik secara sosial maupun ekonomi. Sehingga asumsi bahwa kesulitan 

masyarakat di era pandemi covid-19 telah terbantu dengan adanya nilai 

solidaritas sosial dalam program jogo tonggo.   
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ABSTRAK 

 

Keberadaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu unsure penting yang 

dapat menjaga keberlanjutan ekologi dan sirkulasi udara di suatu perumahan yang 

cenderung memiliki penduduk yang cukup padat. Perumahan biasanya dipadati 

oleh bangunan rumah dalam jarak yang berdekatan dan kurangnya lapangan hijau 

karena adanya keterbatasan lahan. Perumahan Bukit Kencana Jaya Kelurahan 

Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang merupakan kawasan yang kami 

soroti untuk dilakukan suatu desain perencanaan Taman RW. Tujuan perencanaan 

ini dilakukan guna membantu Kepala RW dalam melengkapi lingkungan sekitar 

dengan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekologi, sirkulasi udara 

dan keindahan di wilayah perumahan tersebut. Meningkatnya kasus COVID-19 

yang ada di Kota Semarang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam 

merencanakan desain taman ini sebagai salah satu tempat refreshing warga sekitar 

dengan dilengkapi protokol kesehatan untuk mencegah adanya penyebaran virus 

COVID-19. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perumahan dapat diartikan sebagai sebuah ruang yang bersifat kompleks, 

cenderung dinamis serta menekankan pada aspek ekonomi. Hal ini menyebabkan 

wilayah perumahan mengalami pembangunan yang sangat cepat. Pembangunan 

kawasan perumahan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka 

dan menjadikannya area terbangun (Rahmy et al., 2012). Maka dari itu 

dibutuhkan tata guna lahan yang baik sebagai pembatas antara kebutuhan ruang 

mailto:fadzlur@unissula.ac.id
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terbangun dengan kebutuhan ruang terbuka. Kawasan Tembalang sudah dikenal 

sebagai kawasan yang sejuk dan nyaman karena berada di dataran tinggi. Embun 

pagi selalu menyapa kawasan ini dan memiliki hunian atau tempat tinggal di 

kawasan ini adalah salah satu pilihan terbaik. dijelaskan bahwa masalah utama 

yang mendasari kajian ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka 

hijau Perumahan Bukit Kencana Jaya secara umum, dan khususnya pada lokasi 

studi. Proporsi ruang terbuka hijau perumahan saat ini belum memenuhi standar 

kebijakan tata ruang. Perencanaan Taman di perumahan sebagai salah satu Atribut 

perumahan Hijau Di Kecamatan Tembalang. Perencanaan taman perumahan di 

Kecamatan Tembalang sangat diperlukan guna membatasi pembangunan fisik di 

Kecamatan Tembalang sehingga konsep perumahan hijau yang diusung oleh 

pemerintah Kota Semarang dapat terwujud dengan baik. 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukan pada tanggal 2 Agustus – 19 Agustus 2021. Program 

kerja yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna 

mencegah penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim 

KKN Kelompok 57 Metode pengumpulan data dengan cara observasi lapangan 

yaitu: 

1. Mewawancarai perangkat desa mengenai kebutuhan ruang terbuka hijau di 

perumahan Bukit Kencana Jaya. 

2. Melakukan survey lapangan untuk lokasi desain taman RW perumahan Bukit 

Kencana Jaya. 

3. Melakukan pengukuran dimensi taman. 

4. Melakukan pembuatan desain taman secara 3D dengan bantuan aplikasi 

Sketchup. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perencanaan taman di lingkungan RW 27 Kelurahan Meteseh, Kecamatan 

Tembelang, Semarang merupakan salah satu rencana yang mendukung master 

plan RW 27. Taman RW merupakan salah satu atribut dari lingkungan hijau. 

Program Taman sendiri merupakan salah satu program kerja RW 27 untuk 

mengalih fungsikan lahan kosong yang terbengkalai menjadi taman hijau yang 

indah dan menjadi salah satu icon dari lingkungan RW 27 itu sendiri. Taman hijau 

ini diharapkan dapat mempresentasikan delapan atribut lingkungan hijau sebagai 

konsep utama dalam desain.  

https://www.rumah.com/jawa-tengah/semarang/tembalang
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Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pelatihan UKM ini 

dalam pelaksanaannya dilakukan secara presentasi materi tiap mahasiswa tim 

KKN Kelompok 57, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu: Pembuatan 

masterplan taman RW ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yaitu 

dengan menggunakan aplikasi, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu: 

 

1. Melakukan pengukuran lahan taman RW 

Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk 

mengidentifikasi besar kecilnya obyek atau gejala (Hadi, 1995). Pengukuran 

dapat dilakukan dengan dua cara; 1) menggunakan alat-alat yang standar, 2) 

menggunakan alat-alat yang tidak standar (Suryabrata, 1984). mendefinisikan 

secara sederhana bahwa pengukuran terdiri atas aturan-aturan untuk 

mengenakan bilangan-bilangan kepada sesuatu obyek untuk mempresentasikan 

kuantitas atribut pada obyek tersebut. Cronbach yang dikutip oleh Mehrens 

mendefinisikan pengukuran sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk 

mengamati perilaku seseorang dan menggambarkannya dengan bantuan skala 

numerik atau sistem pengkategorian (Breny & Mehrens, 1979). Hamalik 

menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas hasil pengukuran itu banyak 

bergantung pada jenis dan mutu alat ukur yang digunakan (Hamalik, 2008). 

Menurut Umar pengukuran adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan 

informasi data secara kuantitatif (Umar, 1991). Hasil dari pengukuran dapat 

berupa informasi-informasi atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka 

ataupun uraian yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan, oleh 

karena itu mutu informasi haruslah akurat.  

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran adalah suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh 

informasi data kuantitatif baik data yang dinyatakan dalam bentuk angka 

maupun uraian yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya terhadap atribut yang 

diukur dengan alat ukur yang baik dan prosedur pengukuran yang jelas dan 

benar. 

Pengukuran Lahan Taman ini bertujuan untuk mengetahui ukuran 

lahan yang akan dibuat masterplan. Pengukuran lahan tersebut dilakukan oleh 

semua anggota kelompok KKN Tematik Kelompok 57 dengan menggunakan 

meteran. Pengukuran lahan taman ini didampingi oleh ibu ketua RT 01. 
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Gambar 1. Pengukuran Lahan Taman RW 

 

2. Pembuatan masterplan menggunakan Sketch Up 

Masterplan adalah rencana induk yang berupa dokumen perencanaan 

tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial sesuai dengan fungsi 

lahan sebuah perumahan (pinhome, 2020).  

Di dalam masterplan telah mencakup semua fungsi kegiatan dan 

dilengkapi dengan rencana sistem jaringan sarana serta prasarana. Bentuk 

rencana utama bisa berupa selembar kertas ataupun tersimpan dalam sebuah 

file digital yang ukurannya pun tidak terlalu besar (Pengukuran, Penilaian, 

Dan Tes, n.d.).  

Tujuan masterplan yang utama tentu untuk memudahkan dalam proses 

pembangunan.  Terlebih, master plan mendasarkan diri pada visi kawasan yang 

menyejahterakan semua penghuninya, baik secara lingkungan, sosial, maupun 

ekonomi (Herwindo & Gunawan, 2017).  

Manfaat utama pembuatan master plan yaitu sebagai rumusan 

perencanaan pembangunan. Selain itu, ada manfaat lainnya dari masterplan 

antara lain (Herwindo & Gunawan, 2017): 

 Masterplan membuat konsep menjadi lebih terencana dengan struktur dan 

sistematis. 

 Master plan dapat membuat calon konsumen memiliki gambaran mengenai 

lokasi pilihan dengan lebih akurat. 

 Memberikan panduan pembagian kavling secara permanen. 

 Membantu penanganan masalah dan mengidentifikasi kendala lokasi. 

https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/fasilitas/
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 Mengaitkan vegetasi dan fitur geografis. 

 Menyediakan rencana infrastruktur dan fasilitas lainnya. 

 Mengetahui kemungkinan biaya dan rencana pentahapannya. 

 Menentukan peluang sumber-sumber pendanaan. 

 Memperoleh keterpaduan antara rencana pengembangan program pelayanan 

dengan rencana pengembangan fisik yang dapat diandalkan baik dalam 

jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. 

 Mendapatkan arah pengembangan fisik, sekaligus sebagai kerangka dasar 

bagi pengembangan bangunan serta infrastruktur di lingkungan. 

 Memperoleh dasar bagi pentahapan pengembangan fisik, dikaitkan dengan 

pengembangan program pelayanan maupun dengan manajemen secara 

keseluruhan. 

 

SketchUp adalah aplikasi Pemodelan 3D intuitif yang memungkinkan 

Anda membuat dan mengedit model 2D dan 3D dengan metode "Push and Pull" 

yang telah dipatenkan. Alat Dorong dan Tarik memungkinkan para perancang 

untuk mengekstraksi setiap permukaan datar menjadi bentuk 3D (If-koubou, 

2020). Yang harus Anda lakukan adalah mengklik objek dan kemudian mulai 

menariknya sampai Anda menyukai apa yang Anda lihat. 

SketchUp adalah program yang digunakan untuk berbagai proyek 

pemodelan 3D seperti arsitektur, desain interior, arsitektur lanskap, dan desain 

video game, untuk menyebutkan beberapa kegunaannya. Program ini mencakup 

fungsi tata letak menggambar, peredaran permukaan, dan mendukung plugin 

pihak ketiga dari Gudang Ekstensi. 

Pembuatan masterplan ini diawali dengan mencari konsep yang cocok 

dengan lingkungan tersebut. Desain masterplan dibimbing oleh ketua RW dan 

ketua RT setempat agar desain tersebut sesuai dengan permintaan warga. Dengan 

edukasi memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan baik dan benar. Maka taman 

ini akan sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Selain bermanfaat bagi warga 

sekitar, adanya taman ini bisa menjadikan sebuah icon baru di lingkungan RW 27 

Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang.  
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Gambar 2. Pembuatan master plan menggunakan Sketch Up oleh kelompok KKN 

57. 

 

 
Gambar 3. Hasil desain master plan taman RT 01. 

 

 

 
Gambar 4. Hasil desain master plan taman RW 27.  



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 104 

3. Pemasangan MMT dan Poster Terkait Sehat, Bangkit Dan Maju 

Berdampingan Dengan Covid-19 

Sejak adanya pandemi COVID-19 tersebut, seluruh lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali harus bekerja dari rumah. Virus COVID -19 ini 

sangat berbahaya bagi kita semua. Maka dari itu informasi yang disampaikan 

harus benar dan akurat(Admin, 2020).  

Kepala Dinas Kominfo Kab. Sarmi, Sakarias Timbut, S.Pd.,M.Si, 

mengatakan, saat ini tim dari Dinas Kominfo sedang melakukan sosialisasi 

baik melalui pemasangan spanduk yang disebarkan disemua Distrik dan 

Kampung, terutama tempat-tempat umum seperti Pasar, dan jalan-jalan 

protokol. 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Stephenson Derek, mengatakan informasi yang disampaikan tersebut meliputi 

pengetahuan tentang virus corona, yakni cara pencegahan dan 

penyembuhannya. Selain itu, informasi terkait cara cuci tangan pakai sabun 

(CTPS) dengan benar, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 

serta penerapan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) (Sumartiningtyas, 

2021). 

Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk membiasakan mencuci 

tangan sebelum menyentuh bagian muka seperti mata, mulut dan hidung”, 

katanya. 

Informasi tertulis melalui baliho dan banner sangat membantu dalam 

upaya pencegahan dini, agar masyarakat mengetahui ciri-ciri covid-19 

sekaligus bagaimana cara pencegahannya. 

 

Oleh sebab itu Kami membuat MMT dan poster untuk member informasi 

kepada masyarakat luas tentang bahaya COVID-19 dan cara mencegah virus ini. 

Dimana di dalam poster itu berisi tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan 

benar, cara memakai masker dengan benar, dan cara mengetahui tentang gejala 

tertular virus COVID-19. MMT dan poster ditempatkan pada titik yang strategis 

dan mudah dilihat oleh masyarakat umum. Seperti ditempatkan pada teras Masjid, 

Pos Kamling di setiap RT yang ada di lingkungan RW 27. Kami menempatkan 15 

titik di sekitar RW 27 agar informasi dapat tersampaikan dengan tepat.   

  

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 57 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

berupa pembuatan masterplan dan pemasangan MMT tentang kewajiban memakai 

masker dan mendukung program pemerintah dalam kegiatan vaksinasi. Pembuatan 
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Masterplan tersebut diharapkan menjadi sebuah icon baru di lingkungan tersebut 

dan pemasangan MMT tentang kewajiban memakai masker dan mendukung 

program pemerintah dalam kegiatan vaksinasi juga diharapkan dapat 

menyadarkan masyarakat untuk mengurangi penularan Covid-19.  
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ABSTRAK 

 

COVID-19 merupakan penyakit yang mudah menular sehingga 

dapat menginfeksi banyak orang dengan cepat. Pandemi virus corona 

(COVID-19) masih terus berkembang menimbulkan dampak bagi 

masyarakat dan seiring berjalannya waktu mengubah situasi di Indonesia 

(Chairani, 2020). Jalan keluar mengakhiri pandemi adalah dengan 

memperlambat penyebaran virus COVID-19 (Quyumi and Alimansur, 

2020). Jumlah kasus COVID-19 di desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, 

Kabupaten Brebes mengalami peningkatan dari tahun 2020 terdapat 6 kasus 

menjadi 27 kasus di tahun 2021 dan upaya yang efektif untuk 

memperlambat penyebaran adalah dengan menciptakan kepedulian 

masyarakat terhadap diri sendiri dimulai dari level rumah tangga yaitu 

melalui edukasi dan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan dari COVID-

19. Melalui kegiatan KKN TEMATIK COVID-19 ini, akan dipraktekkan 

sekaligus diberdayakan masyarakat dalam menerapkan upaya pencegahan 

dan pengendalian COVID-19 seperti dilakukan sosialisasi dan pemasangan 

poster tentang titik lemah penyebaran COVID-19 di tempat umum, 

pemasangan MMT berisi edukasi tentang vaksin di masjid dan Balaidesa 

Sidamulya, sosialisasi dan mempraktikkan cara mencuci tangan, melakukan 

pendataan dan pengarahan vaksinasi serta melakukan tracing COVID-19 di 

desa Sidamulya. Target kegiatan ini supaya kesadaran masyarakat semakin 

meningkat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kegiatan KKN 

dilaksanakan secara luring mulai dari tanggal 2 Agustus-19 Agustus 2021 

namun tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat.  

 

mailto:mubarok@unissula.ac.id
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PENDAHULUAN 

Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari tiga poin yaitu 

menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (Surya et al. 2021). Pendidikan merupakan proses pembentukan 

kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya pikir daya 

intelektual maupun emosional perasaan yang diarahkan kepada tabiat 

manusia dan kepada sesamanya (Sagala 2018). Pengabdian masyarakat 

adalah suatu kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dalam upaya mengembangkan wawasan, pengetahuan dan upaya 

meningkatkan keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika sebagai 

bentuk Tri Dharma Bakti serta mewujudkan kepedulian untuk berperan aktif 

dalam meningkatkan, mensejahterakan serta memberdayakan masyarakat. 

(Umar et al, 2021) Pendidikan dan pengabdian merupakan satu kesatuan, 

karena dalam penerapannya pendidikan menjadi tempat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan serta kemanusiaan (JPMI) (Surya et al. 

2021). Oleh karena itu Universitas Islam Sultan Agung dalam menjunjung 

tinggi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan melaksanakan 

program KKN tahun 2021 sebagai wujud kepedulian sosial.  

 Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan yang memadukan 

tri dharma perguruan tinggi melalui metode pembelajaran dan pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat. Implementasi pengabdian kepada masyarakat 

sangat penting dilaksanakan pada masa pandemik COVID-19. Melalui 

kebijakan kampus merdeka yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan 

kebudayaan maka pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih luas 

jangkauannya.(Heydemans et al. 2021) Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 

dilakukan saat ini sangat berbeda karena adanya pandemi COVID-19, KKN 

yang dilakukan bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19 ini 

berimplikasi pada perbedaan tata kelola pada masa normal. KKN saat ini 

dapat dilakukan di wilayah domisili masing-masing mahasiswa dan dengan 

metode yang berbeda pula misalnya KKN dilakukan lebih banyak online 

(Umar et al, 2021). 

Pada tahun 2021, pelaksanaan KKN Tematik didasari pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang “Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan 

COVID-19”. Berdasarkan data kondisi pandemik COVID 19, maka saaat ini 

masih banyak daerah di jawa tengah yang dinyatakan memiliki zona merah, 

yang berarti masih banyak masyarakat yang positif COVID-19. Upaya 

dalam penyebaran dan penularan COVID-19 salah satunya dengan tetap 

menjaga kebersihan diri dan lingkungan (Ardiputra et al. 2021). 

Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan 36 kasus 
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terkonfirmasi COVID-19 dan 5 kasus meninggal akibat COVID-19 hingga 

bulan Juli tahun 2021 di desa Sidamulya karena kurangnya  kesadaran 

masyarakat Desa Sidamulya di masa pandemi COVID-19 yang belum 

menerapkan protokol kesehatan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari di 

lingkungan masyarakat seperti kebiasaan mencuci dengan sabun, tidak 

memakai masker dengan dua lapis, serta tidak terdapat spanduk dan poster 

edukasi pencegahan COVID 19. Beberapa masyarakat di Desa Sidamulya 

juga masih memiliki   pandangan buruk mengenai pelaksanaan vaksinasi serta 

minimnya pemberian informasi dan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi 

di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi tersebut membawa kekhawatiran 

yang dapat menambah potensi penyebaran dan peningkatan jumlah kasus 

COVID 19. 

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan KKN tematik Universitas 

Islam Sultan Agung ini merancang program kerja yaitu edukasi pencegahan 

dan pengendalian COVID-19 di Desa Sidamulya, Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes dengan begitu masyarakat desa Sidamulya dapat 

menerapkan perilaku hidup sehat dan mencegah penyebaran COVID-19. 

 

METODE 

Berdasarkan masalah dan tujuan yang sudah dijelaskan di 

pendahuluan maka metode yang digunakan adalah edukasi dan sosialisasi 

melalui KKN Tematik. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dilaksanakan pada tanggal 2 

Agustus 2021 – 19 Agustus 2021. Program kerja dilaksanakan secara luring 

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus COVID-19. 

Tujuan khusus dalam kegiatan ini adalah memberi pemahaman pada 

masyarakat mengenai adaptasi kebiasaan baru oleh karena itu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan metode yang dipilih dalam kegiatan 

ini adalah pembuatan poster tentang protokol kesehatan (5M) sesuai dengan 

anjuran pemerintah berupa menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga 

jarak, mencegah kerumunan, mengurangi mobilitas di masa pandemi; kedua, 

memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai 10 titik lengah 

penularan COVID-19 di lingkungan rumah dan cara menjaga kesehatan gigi 

dan mulut di masa pandemi COVID-19. Menindaklanjuti bahwa kasus 

COVID-19 semakin tinggi maka kami bekerja sama dengan SATGAS 

COVID-19 melakukan Tracing untuk memutus rantai penularan COVID-19 

di masyarakat. Pendataan dan pengarahan vaksinasi yang dilakukan pada 

desa Sidamulya guna pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tingkat 

kesadaran warga di Desa Sidamulya tentang pencegahan dan pengendalian 
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COVID-19 masih rendah maka kami mengadakan sosialiasi PHBS (Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat) pada warga desa Sidamulya untuk tetap mematuhi 

protokol kesehatan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil 

Program kerja yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan prioritas 

masalah, diantaranya: 

 

1. Pemasangan poster 

Program ini bertujuan membantu masyarakat di desa sidamulya dalam 

penanggulangan dan pencegahan COVID-19 serta membantu 

meringankan kerja gugus tugas COVID-19 yang telah dibentuk oleh 

pemerintah. Pembuatan poster fisik berukuran A1 (90 x 60 cm). Poster 

yang dibuat mengambil topik 5M, Cara Menjaga Kesehatan Gigi dan 

Mulut di Masa Pandemi COVID-19, dan 10 Titik Lemah Penyebaran  

COVID-19 yang disesuaikan dengan himbauan terbaru pemerintah saat 

ini. Pemasangan poster dilakukan di SDN Sidamulya 01, Sekolah 

Madrasah, Puskesmas, Balaidesa, PAUD Permata Bunda, PAUD Pulo 

Sidamulya, TK Muslimat NU Sidamulya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pemasangan poster di SDN Sidamulya 01 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan ini juga dibarengi dengan penyuluhan poster cara menjaga 

kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 kepada anak-

anak di SDN Sidamulya 01, TK Muslimat NU Sidamulya, PAUD Pulo 

Sidamulya dan PAUD Permata Bunda. Kegiatan ini di laksanakan 

secara luring dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam kegiatan ini, 

anak-anak tersebut diberikan penjelasan terkait bagaimana menjaga 

kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 menggunakan 

media edukasi berupa poster berukuran A1 dan panthom gigi. Hasil 

kegiatan pemasangan poster membuat warga menjadi lebih tahu 

informasi, hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penyuluhan 

poster secara langsung ke warga sidamulya. 

 

a. b. 

Gambar 3. Penyuluhan poster kesehatan gigi dan mulut di SD N 

Sidamulya 01 (a). Penyuluhan poster kesehatan gigi dan mulut di 

PAUD Permata Bunda (b). 

 

 

(a) (b) (c) 

Gambar 2. Media poster tentang 5M (a). Media poster tentang 10 titik lemah 

penyebaran COVID 19 (b). Media poster tentang cara menjaga kesehatan 

gigi di masa pandemik (c). 
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2. Kegiatan Tracing COVID-19 

World Health Organization (WHO) memberikan panduan investigasi 

dini terkait tanggap darurat dari penyebaran COVID-19 dalam upaya 

penyempurnaan rekomendasi, pencirian epidemiologi, memahami 

penyebaran, tingkat keparahan, spektrum penyakit, dampak ke 

masyarakat, dan pemodelan tindakan pencegahan. Salah satu 

pemodelan untuk melakukan tindakan pencegahan adalah mengetahui 

riwayat kontak pasien saat bepergian atau tracing (Hariyadi 2020). 

Penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif bertujuan untuk melacak 

siapa saja yang pernah kontak dengan penderita COVID-19 (Afiana et 

al. 2020).  

Mahasiswa KKN ikut serta dalam kegiatan Tracing bersama gugus 

tugas COVID-19 Desa Sidamulya. Program ini bertujuan untuk 

membantu meringankan kerja gugus tugas COVID-19 yang telah 

dibentuk oleh pemerintah. Kegiatan tracing dilaksanakan 2 kali, tracing 

pertama dilakukan di 4 rumah warga Desa Sidamulya yang terpapar 

COVID-19 pada tanggal 3 Agustus 2021. Hasil tracing pertama yaitu 

tidak ditemukan kasus baru. 

 

Gambar 4. Kegiatan Tracing pertama bersama gugus tugas COVID-19 di 

Desa Sidamulya 
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Gambar 5. Kegiatan tracing kedua bersama gugus tugas COVID-19 di Desa 

Sidamulya 

 

Tracing kedua, dilakukan di salah satu rumah warga yang terpapar 

COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri di rumah pada 

tanggal 13 Agustus 2021. Hasil tracing kedua yaitu ditemukan 1 kasus 

baru. Jumlah kumulatif hasil tracing di desa Sidamulya pada bulan Juli 

2021 ditemukan 5 kasus baru.  

 

3. Kegiatan vaksinasi 

Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara di dunia tengah 

berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin COVID-19 serta 

merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk warganya. Vaksinasi 

adalah proses pemberian vaksin dengan disuntikan atau diteteskan ke 

dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal 

penyakit tertentu. Dengan mendapatkan vaksin, maka dapat membantu 

melindungi orang-orang di sekitar dari virus corona. Terutama orang-

Orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19 

(Iskak et al. 2021). 

Mahasiswa KKN ikut serta dalam kegiatan vaksinasi dosis 2 yang 

diselenggarakan oleh puskesmas Sidamulya yang bertempat di 

Balaidesa Sidamulya. Vaksinasi dosis 2 ini merupakan kegiatan 

lanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan dengan jumlah target 80 

warga Desa Sidamulya. Untuk total keseluruhan warga sidamulya yang 

sudah di vaksin sejumlah ±300 orang dari total jumlah penduduk desa 

sidamulya sejumlah 6.476. dalam kegiatan vaksinasi tidak terdapat 
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kendala karena mekanisme alur vaksinasi sudah diatur oleh pihak 

puskesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Ikut serta dalam kegiatan vaksinasi di Balaidesa Desa 

Sidamulya 

 

4. Kegiatan Posyandu  

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat memperhatikan 

kesehatan masyarakat. Dalam hal ini maka Kementrian Kesehatan 

Republik Indonesia mewajibkan adanya Posyandu yang diadakan 

disetiap Desa dan Dusun. Posyandu merupakan kegiatan kesehatan 

dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat 

yang dibantu oleh petugas kesehatan (Anggi et al, 2020). Program 

pelaksanaan Posyandu di Desa Sidamulya dilaksanakan oleh kader yang 

telah dilatih di bidang kesehatan dan Keluarga berencana. Anggota 

Posyandu berasal dari anggota PKK, tokoh masyarakat dan para kader 

masyarakat. Kader kesehatan merupakan perwujutan peran serta aktif 

masyarakat dalam pelayanan terpadu. Namun, akhir-akhir ini beberapa 

posyandu terpaksa harus dihentikan agar meminimalkan penyebaran 

virus Covid- 19. Salah satu kegiatan di posyandu yang masih berjalan di 

masa pandemi COVID-19 ini yaitu pemberian vitamin A. 
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Gambar 6. Ikut serta dalam kegiatan pemberian vitamin A di Posyandu 

Pulo. 

 

Mahasiswa KKN ikut serta dalam kegiatan posyandu pulo dan beringin 

di desa Sidamulya. Warga sidamulya sangat antusias datang ke 

posyandu untuk mendapatkan vitamin A walaupun di masa pandemi 

sehingga sebagian besar anak-anak pada desa tersebut kebutuhan 

kesehatannya terpenuhi.  

 

5. Pemasangan MMT 

Program ini bertujuann untuk memberikan himbauan kepada 

masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (5M) sesuai dengan 

anjuran pemerintah berupa menggunakan masker, mencuci tangan, 

menjaga jarak, mencegah kerumunan, mengurangi mobilitas, dan 

mengajak warga di Desa Sidamulya untuk melakukan vaksin 

(Kemenkes, 2020). Melalui penetapan Peraturan Menteri Kesehatan 

(PMK) No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksin yang bertujuan 

untuk menurunkan transmisi atau penularan COVID-19, mengurangi 

angka kematian atau kesakitan karena COVID-19, tercapainya Herd 

Immunity, menghindari dan menjaga masyarakat sehat, meningkatkan 

sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga dan meminimalisir 

dampak social dan ekonomi (Asyafin et al., 2021). Pembuatan MMT 

sebesar ukuran 200x100 cm dan dipasang dibeberapa titik strategis di 

Desa Sidamulya seperti Balaidesa dan Masjid Nurul Jihad. Hasil 

pemasangan MMT membuat warga menjadi lebih patuh terhadap 

program vaksinasi dan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari, 
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hal ini ditunjukkan dengan pemasangan MMT di fasilitas umum 

sehingga warga dapat membaca secara langsung. 

 

 

Gambar 7. Pemasangan MMT tentang vaksinasi dan protocol kesehatan 

di Masjid Nurul Jihad 

 

6. Sosialisasi PHBS  

Salah satu kegiatan PHBS yang selalu digaungkan sejak lama terutama 

saat pandemi COVID-19 adalah mencuci tangan. PHBS merupakan 

perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil 

pembelajaran yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau 

masyarakat mampu menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan 

berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. PHBS 

bertujuan menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan dalam 

meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidu bersih 

dan sehat. Masyarakat Indonesia ada umumnya kurang mengetahui 

langkah cuci tangan yang benar, hal ini terbukti dengan tingginya angka 

penyebaran penyakit yang ditularkan melalui tangan yang kotor 

contohnya diare. Depkes RI 2008 mengungkapkan bahwa cara cuci 

tangan yang benar adalah memerlukan sabun dan sedikit air mengalir. 

Cuci tangan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengontrol 

penyebaran mikroorganisme pathogen penyebab penyakit. 

 Pada kegiatan KKN ini dilakukan sosialisasi PHBS dan penyuluhan 

langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar kepada anak-

anak Paud Pulo. Penyuluhan yang diberikan berupa ceramah edukasi 

dan mendemonstrasikan langkah mencuci tangan sesuai Kemenkes RI. 

Pemaparan materi PHBS menggunakan media poster berukuran A1 

dilakukan praktik satu persatu pada anak PAUD Pulo yang didampingi 

oleh mahasiswa KKN. 
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Gambar 8.Sosialisasi PHBS dan cuci tangan bersama di PAUD Pulo 

 

Hasil kegiatan sosialisasi PHBS membentuk suatu kebiasaan baik 

terkait cara cuci tangan yang baik dan benar menurut rekomendasi dari 

WHO dan Kemenkes. Setelah dilakukan edukasi dan praktik cuci 

tangan 6 langkah, mayoritas partisipan sudah mulai menguasai dan 

dapat mempraktekkan cuci tangan 6 langkah dengan sedikit instruksi 

dan bantuan. Pendampingan yang dilakukan mahasiswi KKN ini 

membentuk kebiasaan baik terkait cara cuci tangan yang benar dan 

lebih efektif membersihkan kotoran dan bakteri pada anak anak PAUD 

Pulo.  

 

b. Pembahasan 

Warga di desa Sidamulya memiliki tingkat pengetahuan COVID-19 

dapat dilihat berdasarkan data covid…., sehingga dilakukan metode 

KKN Tematik  berupa edukasi dan sosialisasi yang mampu mengatasi 

permasalahan kurangnya  kesadaran masyarakat Desa Sidamulya di 

masa pandemi COVID-19 yang belum menerapkan protokol kesehatan 

dengan baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat dan 

pandangan buruk tentang vaksin. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan 

KKN Tematik terdapat beberapa kendala diantaranya : 1. Dalam 

kegiatan penyuluhan poster di SD N Sidamulya 01 tidak seluruh anak 

mendapatkan edukasi hanya kelas 1, 2 dan 3 yang berangkat pada hari 

itu karena terdapat pembagian sesi kelas dan pembatasan waktu belajar. 

Kegiatan penyuluhan poster di TK Muslimat NU dilakukan secara 
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mendadak sehingga media penyuluhan tidak dipersiapkan keseluruhan. 

2. Dalam kegiatan penyuluhan di PAUD Pulo, Posyandu Pulo dan 

Pemasangan MMT di masjid Nurul Jihad dalam akses menuju ke dukuh 

pulo yang merupakan bagian dari desa sidamulya cukup sulit karena 

infrastruktur masih kurang sehingga harus menyebrangi sungai Pamali 

menggunakan perahu. 3. Dalam kegiatan sosialisasi PHBS di PAUD 

Pulo tidak terdapat tempat cuci tangan sehingga mahasiswa KKN 

memberikan tempat cuci tangan di PAUD Pulo untuk sosialisasi PHBS.  

 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Demikian laporan ini kami buat sebagai hasil dari Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus sampai 19 

Agustus 2021 di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten 

Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan inti yang telah dilakukan 

terdiri dari: 

1. Sosialisasi dan pemasangan poster dibeberapa titik strategis di Desa 

Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. 

2. Ikut serta dalam kegiatan Tracing bersama gugus tugas COVID-19 

Desa Sidamulya. 

3. Mendesain dan melakukan pemasangan MMT di Masjid dan 

Balaidesa Sidamulya. 

4. Membuat dan menyebarkan konten di sosial media (Instagram). 

5. Penyuluhan dan pemberian vitamin A di TK Muslimat NU 

Sidamulya. 

6. Ikut serta dalam kegiatan vaksinasi dosis 2 di Balaidesa Sidamulya. 

Dengan adanya program kerja atau kegiatan yang sudah 

dilaksanakan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran 

masyarakat dengan menaati anjuran pemerintah untuk vaksin, 

pentingnya meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan supaya 

terhindar dari virus COVID-19. 

 

b. Saran 

a. Bagi Pemerintah Desa Sidamulya 

kegiatan yang telah dilaksanakan bersama Mahasiswa KKN, dan 

DPL dapat dilanjutkan dan menjadi program unggulan desa sebagai 

upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

b. Bagi Masyarakat 
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Kegiatan yang telah dilaksanakan agar diteruskan sebagai upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat dalam pencegahan COVID – 19. 

Masyarakat diharapkan dapat menerapkan hal-hal yang sudah 

disosialisasikan supaya dapat tercipta masyarakat hidup sehat dimasa 

pandemi. 

c. Bagi Perguruan Tinggi 

kegiatan-kegiatan yang memerlukan tindak lanjut agar menjadi 

perhatian di tahun berikutnya, lokasi KKN diharapkan menjadi 

rujukan untuk penelitian baik bagi mahasiswa maupun dosen dan 

pengabdian pada masyarakat dalam bentuk desa binaan. 
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ABSTRAK 

 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditemukan pada akhir tahun 2019 

tepatnya bulan Desember di Kota Wuhan, Provinsi Huebei, China dan kemudian 

menyebar ke hampir seluruh dunia. (Levani, Prastya and Mawaddatunnadila, 

2021) Pandemi  Covid-19  merupakan  pandemi  yang berdampak global dengan 

tingkat penyebaran yang tinggi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Dengan cepatnya penyebaran Covid-19, dampak perlambatan 

ekonomi global mulai dirasakan di dalam negeri. Banyak pelaku UMKM 

mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat penerapan physical 

distancing. Pembatasan aktifitas masyarakat berpengaruh pada aktifitas bisnis 

yang kemudian berimbas pada perekonomian. KKN (Kuliah Kerja Nyata) sendiri 

merupakan satu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar 

kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan 

secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah 

pembangunan yang dihadapi. Akibat COVID-19 ini KKN dilakukan secara daring 

dan juga luring, tetapi kebanyakan dilakukan secara daring. Maka dari itu, KKN 

Tematik XII kelompok 69 melakukan pemberdayaan UMKM dan sistem 

kesehatan nasional di era pandemi COVID-19 di Kelurahan Gebangsari, 

Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kegiatan tersebut yang dilakukan secara 

daring meliputi pembuatan video edukasi dan juga webinar. Sedangkan kegiatan 

yang dilakukan secara luring meliputi penempelan poster, meminta data vaksinasi 

serta sosialisasi. Metode yang digunakan pada saat pelaksanaan KKN Tematik 

XII kelompok 69 yaitu daring dan juga luring, tetapi tetap berfokus secara daring. 

Hasil yang didapatkan yaitu masyarakat dapat meningkatkan dan memperkuat 

dasar kehidupan perekonomian di era pandemi COVID-19 ini serta dapat 

terselenggaranya pembangunan kesehatan khususnya di Kelurahan Gebangsari.  
  
 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan satu bentuk pendidikan dengan 

mailto:mutamimah@unissula.ac.id
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cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah-

tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasi serta 

menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pelaksanaan KKN 

mengambil lokasi di masyarakat dan memerlukan keterlibatan masyarakat 

sehingga realisasinya di lapangan harus sekaligus bisa memberikan manfaat bagi 

masyarakat bersangkutan. Seharusnya pelaksanaan KKN mengambil lokasi di 

masyarakat dan memerlukan keterlibatan masyarakat sehingga realisasinya di 

lapangan harus sekaligus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat 

bersangkutan, namun karena adanya pandemi covid-19 ini maka dari itu KKN 

dilakukan secara tematik. (Anasari, Suyatno and Astuti, 2016) Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) Tematik merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat 

yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan 

sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi. (Oktaviola et al., 2021) 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang 

dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa 

corona virus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa 

hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Serve Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan corona virus yang 

terbaru adalah yang menyebabkan COVID-19. (Sukur et al., 2020) Virus korona 

bersifat zoonosis dimana dapat ditularkan dari hewan ke manusia, tapi beberapa 

bukti telah ditemukan bahwa virus tersebut dapat ditularkan dari manusia ke 

manusia melalui droplet, kontak dengan droplet dan bahkan melalui penularan 

fekal-oral khususnya virus korona jenis baru ini yaitu Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2). (Harahap, 2020)  

Dengan itu kelompok 69 KKN Tematik  COVID-19 Ber-Budai 

UNISSULA ingin membantu masyarkat khususnya masyarakat pelaku UMKM 

dan beberapa mahasiswa yang tinggal di RW 05, Kelurahan Gebangsari, 

Kecamatan Genuk, Kota Semarang untuk berbagi ilmu melalui acara WEBINAR 

kami yang diselenggarakan tanpa syarat peserta atau free. 

 

METODE 

Metode yang digunakan pada saat pelaksanaan KKN Tematik XII 

kelompok 69 yaitu daring dan juga luring, tetapi tetap berfokus secara daring di 

Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kegiatan secara 

daring yang dilakukan yaitu dengan cara pembuatan video edukasi mengenai 

stunting serta video edukasi mengenai protokol kesehatan. Selain itu dilakukan 

webinar dengan tema “Ekonomi Bangkit Bersama UMKM dan Sistem Kesehatan 

Nasional. Sedangkang kegiatan luring meliputi sosialisasi PHBS, pendataan 

vaksinasi, penempelan poster serta sosialisai UMKM di Kelurahan Gebangsari. 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di Kelurahan Gebnagsari, maka dapat 
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diambil prioritas yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol 

kesehatan, masyarakat pelaku UMKM yang terdampak COVID-19, serta 

kurangnya minat masyarakat dalam melakukan vaksinasi COVID-19. 

Rincian dari pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi 

1. Pembuatan Video Edukasi Stunting 

Video edukasi mengenai stunting berisi informasi megenasi apa itu stunting, 

angka kejadian stunting di Indonesia serta di Kota Semarang, faktor penyebab 

stunting, risiko jangka panjang yang diakibatkan stunting, wawancara dengan 

ibu hamil, serta pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi stunting. 

Sasaran video edukasi stunting ini yaitu masyarakat luas. Hasilnya 

masyarakat mendapat informasi mengenai stunting serta masyarakat dapat 

mencegah terjadinya stunting.  

2. Webinar 

Webinar dengan tema ekonomi bangkit bersama UMKM dan sistem 

kesehatan nasional yang dilakukan via zoom meeting yang terdiri dari 3 

pembicara. Webinar ini diawali dengan pembukaan oleh MC dan sambutan 

oleh ketua kelompok KKN 69, kemudian dilanjutkan dengan materi, dan 

yang terakhir sesi tanya jawab. Webinar ini terdiri dari 36 peserta. Sasaran 

webinar ini yaitu pemilik UMKM dan masyarakat luas. Hasilnya masnyarakat 

mendapat informasi pada sektor ekonomi khususnya warga Kelurahan 

Gebangsari serta dapat terselenggaranya pembangunan kesehatan. 

3. Sosialisasi PHBS 

Sosialisasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat berisi informasi 

mengenai cara-cara hidup bersih dan sehat. Sosialisasi ini dilakukan bersama 

remaja warga Kelurahan Gebangsari serta pelaku bisnis di Kelurahan 

Gebangsari. Sasaran sosialisasi ini yaitu warga kelurahan Gebangsari. 

Hasilnya warga dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 

4. Pembuatan Video Edukasi Protokol Kesehatan 

Video edukasi ptotokol kesehatan dengan tema penerapan protokol kesehatan 

oleh beberapa pelaku bisnis berisi informasi mengenai pembatasan mobilitas, 

menghindari kerumunan, mencuci tangan sesuai WHO, anjuran double mask 

saat hendak beraktivitas diluar rumah, serta wawancara dengan beberapa 

pelaku bisnis di era pandemic COVID-19. Sasaran video edukasi protokol 

kesehatan ini yaitu masyarakat luas. Hasilnya meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.  

5. Pembuatan Poster Protokol Kesehatan 

Poster protokol kesehatan dengan tema prosedur melakukan aktivitas selama 

pandemi COVID-19 berisi informasi mengenai anjuran membatasi mobilitas, 

vaksinasi COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta 
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segera mandi setelah beraktivitas diluar. Poster yang berjumlah 15 ini 

ditempel di RW 05 Kelurahan Gebangsari. Sasaran poster protokol kesehatan 

ini yaitu warga Kelurahan Gebangsari. Hasilya warga dapat menerapkan 

protokol kesehatan. 

6. Pendataan Vaksinasi COVID-19 

Pendataan vaksinasi diambil dari sentra vaksin UNISSULA yang terdiri dari 

gabungan dua database. Data yang diambil yaitu data warga Kelurahan 

Gebangsari yang sudah melakukan vaksinasi. Sasaran pendataan vaksinasi ini 

yaitu warga Kelurahan Gebangsari. Hasilnya masih sedikit warga Kelurahan 

Gebangsari yang melakukan vaksinasi COVID-19  

7. Sosialisasi bersama pemilik UMKM 

Sosialisasi bersama pemilik usaha mikro kecil menengah ini berisi informasi 

mengenai strategi dengan tujuan untuk membuat bisnis sustainable, salah 

satunya analisis SWOT. Selain itu juga membantu pemilik UMKM untuk 

berani ekspor produk mereka dan menemukan 1 UMKM yang sangat 

berpotensi ekspor Sasaran sosialisasi ini yaitu pemilik UMKM khususnya 

warga Keluarahan Gebangsari. Hasilnya masyarakat mengetahui bagaimana 

membuat bisnis yang sustainable.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah keluarga besar virus yang 

dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. COVID-19 adalah 

penyakit menular yang disebabkan oleh corona virus yang baru ditemukan. (Sukur 

et al., 2020)  

Virus corona bersifat zoonosis dimana dapat ditularkan dari hewan ke 

manusia, tapi beberapa bukti telah ditemukan bahwa virus tersebut dapat 

ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet. World Health Organization 

mengumumkan pandemi pada 11 Maret 2020. Gejala awal COVID-19 tidak 

spesifik, muncul dengan demam, dan batuk, yang kemudian dapat sembuh secara 

spontan atau berkembang menjadi sesak napas, dispnea, dan pneumonia yang 

menyebabkan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), gagal ginjal, 

disfungsi koagulasi, multipel kegagalan organ dan kematian. (Harahap, 2020) 

Periode inkubasi untuk COVID19 antara 3-14 hari. Ditandai dengan kadar 

leukosit dan limfosit yang masih normal atau sedikit menurun, serta pasien belum 

merasakan gejala. Empat sampai tujuh hari dari gejala awal, kondisi pasien mulai 

memburuk dengan ditandai oleh timbulnya sesak, menurunnya limfosit, dan 

perburukan lesi di paru. Pada beberapa kasus, terjadi reaksi yang secara 

keseluruhan disebut “badai sitokin”. (Fitriani, 2020) 

Pasien dengan gejala yang ringan akan sembuh dalam watu kurang lebih 1 

minggu, sementara pasien dengan gejala yang parah akan mengalami gagal napas 
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progresif karena virus telah merusak alveolar dan akan menyebabkan kematian. 

Kasus kematian terbanyak adalah pasien usia lanjut dengan penyakit bawaan 

seperti kardiovaskular, hipertensi, diabetes mellitus, dan parkinson. (Levani, 

Prastya and Mawaddatunnadila, 2021) Disaat semua orang sedang fokus dengan 

adanya pandemi Covid-19 kelompok KKN kami yaitu Kelompok KKN 69 ingin 

mengetahui gangguan kesehatan yang lain yang tidak kalah penting yaitu stunting. 

 

1. Video Stunting 

Balita Pendek (Stunting) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks 

PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, 

hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai 

dengan -3 SD (pendek/ stunted) dan <-3 SD (sangat pendek / severely stunted). 

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi 

yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam 

kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. (Rahmadhita, 2020) 

Kelompok KKN kami melakukan pengambilan video dengan ibu hamil dengan 

usia kandungan 8 bulan dan kebetulan ekonomi keluarganya juga terdampak PHK 

karena covid-19. 

 

Gambar 1Pengambilan video stunting dengan ibu hamil 

2. Mengadakan WEBINAR dengan tema ”Ekonomi Bangkit Bersama 

UMKM dan Sistem Kesehatan Nasional” 

Pandemi juga telah berdampak luar biasa bagi perekononiam dunia dan 

negara-negara terdampak. Ancaman resesi bahkan depresi sudah di depan mata. 

(Junaedi et al., 2021) Salah satu dampak pandemi COVID-19 ialah UMKM di 

Indonesia, berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan 

bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku   Usaha   Mikro   Kecil   dan Menengah   

(UMKM)   terdampak   pandemi. (Amri, 2020) 
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Salah satu jalan keluar bagi pelaku UMKM pada saat pandemi seperti saat 

ini adalah dengan melakukan ekspor. Ekspor merupakan total barang dan jasa 

yang dijual oleh penduduk, lembaga dan pemerintah sebuah negara ke negara lain, 

termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun 

tertentu. Pengaruh ekspor terhadap pendapatan nasional ekspor membantu semua 

negara dalam menjalankan usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi 

serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang mengandung keunggulan komparatif, 

baik itu berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah yang 

melimpah, atau keung-gulan efisiensi, produktifitas tenaga kerja. Ekspor juga 

dapat membantu semua negara dalam mengambil keuntungan dari skala ekonomi 

yang mereka miliki. (Murdo and Affan, 2020) 

PROKER atau Program Kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Kelompok 69 salah satunya yaitu WEBINAR yang membahas mengenai UMKM 

disaat pandemi Covid-19 terjadi. Dalam upaya meningkatkan peningkatan 

kualitas dan pembinaan wirausaha baru perlu adanya dukungan yang dapat 

meningkatkan produktivitas, namun biasanya terkendala dengan biaya, waktu dan 

tempat penyelenggaraan, Perkembangan teknologi seperti adanya seminar secara 

virtual banyak membantu dalam menyelesaikan berbagai aktivitas bisnis dengan 

cepat. Penggunaan kata webinar menjadi familiar di masa penyebaran virus covid 

19 di Indonesia khususnya. Istilah webinar adalah penggabungan dari kata web 

dan seminar. Mengutip dari kamus Information and Library Management (A&C) 

Webinar (seminar online) adalah kepanjangan dari seminar given over the 

internet. (Durahman and Muhammad Noer, 2019) 

 

 

Gambar 2. Poster WEBINAR 
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Gambar 3. Peserta WEBINAR 

Dengan menggunakan software Zoom Meeting untuk saling bertukar 

informasi secara massal di masa pandemi Covid-2019 dikarenakan pemerintah 

Indonesia yang melarang orang berkumpul di keramaian. Ide kreatif ini 

menjadikan komunikasi pemasaran tetap berjalan walau di masa orang tidak dapat 

bertatap muka secara langsung. Penggunaan webinar sebagai media komunikasi 

dimanfaatkan mahasiswa sebagai media sharing informasi. Dengan ketiga 

pembicara hebat yang mengisi diantaranya adalah : 

 

Gambar 4. Slide materi oleh pembicara pertama 

a)  Dr. Mutammimah, S.E., M.Si., sebagai pembicara pertama beliau membahas 

tentang roda ekonomi nasional kemudian lebih dalam lagi beliau membahas 

tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM saat terjadi pandemi 

covid-19 seperti saat ini dan bagaiamana para pelaku UMKM harus mampu 

bangkit dari kondisi sulit pandemi ini. 

 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 127 

 

Gambar 5 Slide materi kedua oleh pembicara kedua. 

b) Materi kedua oleh Fahmi Tanasa Putra, sebagai pelaku ekspor Fahmi 

membahas tentang bagaimana dimulainya usaha ekspor miliknya kemudian 

membahas lebih dalam bagaimana ekspor dapat membantu roda ekonomi 

nasional, sebagai pelaku ekspor dan mahasiswa, Fahmi membagikan 

semangat kepada rekan sesama mahasiswa yang masih awam tentang ekspor 

dan memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada sesama pelaku ekspor.  

 

 

Gambar 6 Slide materi oleh pemateri ketiga. 

c) Regina Nadya Aurellia Darmawan, sebagai pembicara ketiga Regina 

membahas tentang pentingnya sistem kesehatan nasional saat terjadi 

pandemi seperti saat ini yaitu Covid-19. Kemudian materi yang 

disampaikan lebih dalam membahas tengang definisi sistem kesehatan 

nasional yang mungkin bagi mahasiswa dan masyarakat umum masih 

awam. Apa sih yang terjadi apabila sistem kesehatan nasional tidak 

berjalan dengan baik, kemudian membahas tentang bagaimana kita sebagai 

masyarakat dapat membantu dan mendukung sistem kesehatan nasional. 

Tentunya Regina juga memberi tips and trick untuk menjaga kesehatan 
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diri dan mental dalam menghadapi situasi pandemi. 

 

3. Sosialisasi PHBS terkait pandemi Covid-19 dengan membuat poster dan 

membuat video, uraiannya sebagai berikut : 

 

 

Gambar 7. Sosialisasi PHBS dengan sasaran remaja 

a) Pembuatan poster, memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

terutama remaja, kemudian menempelkan poster tersebut di beberapa 

tempat seperti mading di sekolah-sekolah, mading di beberapa RT, 

dan warung makan yang biasanya banyak orang berkumpul. 

 

 

Gambar 8. Penempelan poster 
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Dalam sumber (Wahidah et al., 2020) membahas pemerintah yang 

juga mengimbau warga negara untuk menerapkan Pola Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) dengan mengikuti rekomendasi dari Badan 

Kesehatan Dunia (WHO) dalam menghadapi wabah Covid-19. Seperti 

program kerja dalam KKN kelompok kami yaitu memberi sosialisasi 

kepada masyarakat dalam media poster yang mencakup langkah-

langkah proteksi mendasar seperti cuci tangan secara rutin dengan 

alkohol atau sabun dengan air, menjaga jarak aman jika ada orang 

yang terlihat batuk dan bersin, memberlakukan etika batuk dan bersin 

seperti menutup mulut dengan tangan, dan pergi ke rumah sakit untuk 

melakukan crosscheck apabila terdapat gejala Covid-19 pada tubuh. 

Anjuran jarak aman untuk memenuhi kaidah physical distancing 

minimal satu meter karena tujuannya agar tidak terjadi penyebaran 

yang dipengaruhi oleh droplets penderita Covid-19. 

 

b) Pembuatan video tentang cara hidup sehat, adaptasi hidup baru saat 

terjadi pandemi Covid-19, dan menguploadnya pada sosial media 

kami agar dapat dilihat oleh banyak orang dalam sosial media. 

 

Gambar 9. Pembuatan video terkaitprotokol kesehatan 

4. Pendataan Vaksin 

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau 

penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-

19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity) dan melindungi 

masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. 
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(Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020) Program kerja ini didapatkan dari data vaksinasi 

yang dilakukan mulai dari tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 

Agustus 2021 dengan mengumpulkan data vaksinasi yang didapat dari sentra 

vaksin UNISSULA  yaitu data masyarakat Kelurahan Gebangsari dengan tujuan 

memastikan apakah masyarakat daerah tersebut sudah mendapatkan vaksin.  

 

 

Gambar 10. Pendataan vaksinasi di sentra vaksin UNISSULA 

Pendataan vaksinasi warga kelurahan gebangsari dilakukan di sentra 

vaksin unissula. Data vaksinasi diambil dari dua database yang digunakan dalam 

pendataan masyarakat yang melakukan vaksinasi. Databasen yang digunakan di 

ambil dari Primary Care BPJS dan Victory (Vaksin COVID Kota Semarang 

terintegrasi) Vaksinasi Unissula. Dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa 

masih sedikit masyrakat Kelurahan Gebangsari yang telah melakukan vaksinasi. 

Kemudian dari kegiatan tersebut didapatkan data vaksinasi di sentra vaksin 

UNISSULA berjumlah 11.122. Dari total keseluruhan warga gebangsari yang 

berjumlah 6.071 penduduk hanya 115 orang yang sudah mendapatkan vaksin. 
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Gambar 11. Data vaksinasi yang diperoleh 

5. Sosialisasi bersama pemilik UMKM 

 

 

Gambar 12. Sosialisasi terhadap pelaku UMKM 

Sosialisasi ini lebih untuk mendorong pelaku UMKM di daerah 

Gebangsari melakukan ekspor, materi-materi yang diberikan sangat bermanfaat 

dan memancing rasa ingin tahu dari peserta sosialisasi. Materi berisi analisis 

SWOT, kemudian menggali kompetensi utama dari peserta sosialisasi, dan 

materi-materi lain. Kemudian diakhir kegiatan terdapat sesi tanya jawab. Terdapat 

satu pelaku UMKM yang sangat berpotensi untuk melakukan ekspor, bentuk 

usahanya adalah handcraft kulit berupa tas, jaket kulit, dan lain-lain yang berasal 

dari kulit. 

 

PENUTUP 

Kami dari team KKN kelompok 69 telah melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat berupa memberi pengetahuan mengenai kesehatan di masa 

pandemi covid 19 dan juga bagaimana agar UMKM dapat bertahan bahkan 

berkembang di masa pandemi ini melalui webinar, penyuluhan dan pembuatan 

poster yang ditargetkan pada remaja. Pentingnya pengetahuan kesehatan dan 

strategi marketing UMKM di masa pandemi ini juga sangat membantu dalam 

pemulihan ekonomi nasional. Harapannya dengan diadakannya kegiatan tersebut, 
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masyakarat lebih peduli pada kesehatan dan juga UMKM di sekitar sehingga 

dapat membantu pemulihan ekonomi nasional lebih cepat. 

Saran-Saran: 

1. Bagi pemerintah kelurahan Gebangsari 

Harapannya, kegiatan yang dilakukan oleh Tim KKN Kelompok 69 terutama 

untuk UMKM di Gebangsari dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah 

Kelurahan Gebangsari mengingat terdapat UMKM yang berpotensi ekspor di 

wilayah Kelurahan Gebangsari 

2. Bagi masyarakat di kelurahan Gebangsari 

Kami mengharapkan untuk masyarakat di Kelurahan Gebangsari lebih peduli 

terhadap kesehatan diri sendiri maupun orang lain di masa pandemi covid 19, 

juga peduli terhadap UMKM sekitar yang terdampak covid 19 dengan 

membeli dagangan milik UMKM. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Banyak kendala yang dialami oleh peserta KKN akibat ketidaksepahaman 

antara perguruan tinggi dengan pemerintah di daerah KKN. Sehingga perlu 

dilakukan sosialisasi lebih terkait peraturan, batasan serta kegiatan KKN yang 

dilakukan selama masa pandemi covid 19 ini. 
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ABSTAK 

 

Hampir seluruh lini kehidupan dirugikan akibat dari adanya Pandemi COVID-

19. Terutama bagi para Pelaku UKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat 

terbatasnya aktivitas masyarakat.  KKN  (Kuliah Kerja Nyata)  merupakan  bentuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersifat 

khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi masalah tertentu dan 

mencapai target tertentu. Menyikapi adanya berbagai kendala pada masa pandemi  maka 

kelompok KKN UNISSULA Periode XI Kelompok 73 melaksanakan kegiatan KKN 

dengan rangakaian kegiatan antara lain memberikan strategi bagi calon pelaku UKM di 

Dusun Sidorejo RT 02/ RW 14 Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten 

Semarang agar tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 dan memberikan upaya 

edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan COVID-19 melalui media poster dan 

buku saku supaya dapat menambah pengetahuan warga sekitar akan maraknya 

penularan COVID-19 yang terjadi di indonesia pada saat ini. Dengan rangkaian 

kegiatan ini diharapkan Calon Pelaku dan Pelaku UKM di Desa Gondoriyo bisa menjadi 

lebih bersemangat, aktif dan lebih berkembang serta dapat menambah pengetahuan 

tentang kemudahan pemasaran produk UKM melalu aplikasi marketplace, strategi-

strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku UKM di masa  pandemi. Untuk poster edukasi 

COVID-19 serta Buku Saku dilaksanakan dengan cara pemasangan poster di tempat 

mailto:asyhari@unissula.ac.id
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yang strategis di Desa Gondoriyo agar dapat terlihat oleh  masyarakat serta pembagian 

buku saku diikuti dengan edukasi singkat mengenai pentingnya menjaga kesehatan di 

masa Pandemi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan menerapkan protokol kesehatan 

sehingga dapat mencegah penularan COVID-19 di lokasi KKN. 
  

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik merupakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa multidisplin dengan tema khusus yang 

bersifat Insidental sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau atas permintaan pihak 

eksternal untuk memecahkan masalah dengan tema tertentu sehingga kegiatan 

mahasiswa terfokus untuk mengtasi masalah tertentu dan mencapai target tertentu. 

Corona virus Diseases 2019 (COVID-19) merupakan suatu penyakit yang disebabkan 

oleh strain corona virus baru (SARS-CoV-2) yang muncul di Wuhan, Hubei, Cina pada 

Desember 2019. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 adalah program 

pengabdian masyarakat untuk membentuk kepedulian, kesadaran serta mengedukasi 

masyarakat untuk mencegah peyebaran dan penularan Corona Virus Disease 19 

(COVID-19) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak, 

mencuci tangan dan memakai masker. Upaya yang perlu dilakukan untuk dapat 

mengendalikan/mencegah penyebaran virus COVID19 sembari menunggu dirilisnya 

obat dan vaksin adalah menciptakan kepedulian masyarakat yang dimulai dari level 

rumah tangga melalui edukasi/sosialisasi dan pengembangan potensi desa dalam 

penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Pada masa pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang terganggu dengan 

aktivitas yang biasanya dilakukan sehari-hari. Dampak negatif pandemic terutama 

dirasakan oleh. Hal ini mengakibatkan sistem aktivitas keseharian berubah. Penyebaran 

virus ini tentu saja berdampak pada berbagai bidang, seperti bidang usaha kecil 

masyarakat. 

Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi 

yang disebabkan oleh pandemic COVID-19. Langkah - langkah penguncian (lockdown) 

telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba - tiba, dengan penurunan 

permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih 

dari 50% UKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa 

bulan ke depan. Sejak itu, kebangkrutan telah menumpukdan tingkat awal mulai runtuh. 

(Susanti et al., 2020) menjelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat ini 

diberikan kepada pelaku usaha UMKM yang dilakukan pada saat masa pandemi. Hal ini 

berdasarkan situasi dan kondisi serta aktivitas yang semua beralih maka dampak terbesar 

pada UMKM di masa pandemi yang sangat rentan dalam perkembangannya. Akibat 

wabah Covid-19 ini maka omzet harian dari UMKM hanya mampu bertahan 5-10% saja 

dari kondisi yang normal. Sehingga perlu memperhatikan serta mampu beradaptasi 

dengan adanya kejadian yang luar biasa ini. UMKM mampu beradaptasi dalam 

penggunaan teknologi yang dituntut untuk melakukan pemasaran online serta mengelola 
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keuangan dengan kondisi yang sangat minim. Tujuan pengabdian ini adalah untuk 

memberikan pengetahuan bagaimana membangun citra merek dari produk yang 

dihasilkan, pengelolaan keuangan dalam menjalankan usahanya, dan melakukan 

manajemen isu-isu yang terjadi saat pandemi. Objeknya adalah pelaku UMKM. 

Pelatihan ini dilakukan di Desa Gondoriyo dengan mengundang pelaku UMKM yang 

tetap mengutamakan protokol kesehatan. Hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan 

dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara pemasaran, keuangan dan manajemen isu 

perlu diperhatikan dengan segala kondisi. Perlu diperhatikan tidak hanya isu yang terjadi 

pada saat masa pandemi tapi saat normal juga sudah dipersiapkan sehingga apa pun 

kondisinya, mampu beradaptasi dengan baik. 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XI Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang dilakukkan pada tanggal 2-19 Agustus 2021. Program kerja yang dilakukan 

dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah penularan virus 

Covid-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN Kelompok 73 

menggunakan metode terbatas dalam kegiatan yaitu berkoordinasi dengan pak RW 

setempat guna mengetahui siapa masyarakat yang sangat membutuhkan pendampingan 

UKM nya atau masyarakat yang ingin memulai usahanya disaat pandemic seperti ini. 

Penggunaan metode tersebut dikarenakan faktor resiko tertular virus Covid-19 apabila 

mengundang terlalu banyak audien untuk mengikuti kegiatan dan memenuhi aturan 

pemerintah untuktetap membatasi kegiatan umum, sehingga diminimalisir dengan cara 

membatasi peserta benar benar butuh dalam kegiatan ini 

Program kerja ini kami laksanakan pada hari Minggu, 10 Agustus 2021 

Dilaksanakan di rumah calon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Pelaksanaan 

kegiatan tersebut mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB. Menemui warga dengan memberikan 

pengetahuan tentang kemudahan tentang peminjaman modal usaha, dan Strategi 

Pemasaran Pada Saat Pandemi Covid-19, dan pendampingan mendaftarkan calon pelaku 

UKM Desa gondoriyo supaya bisa mempublikasikan dagangan ke marketplace yang 

sudah ada supaya dapat bersaing dengan pedagang modern di zaman sekarang. 

Penyampaian materi dilakukan oleh tim KKN 73 secara intens personal dan tertutup 

dikarenakan pandemi covid yang sangat berbahaya ini. Kemudian langkah kegiatan 

pencegahan Covid-19 yaitu dengan berkoordinasi dengan kepala RW setempat juga 

dengan menyebar poster di daerah yang strategis supaya bisa dilihat oleh masyarakat 

gondoriyo dan menerapkan upaya pencegaha covid-19, alhamdulillah dengan bantuan 

pak RW masyarakat desa gondoriyo juga antusias membantu kami membantu 

memasangkan poster ke tempat yang stategis tersebut. 

Dengan penerapan 3T diharapkan bisa membatu bangsa Indonesia untuk 

terbebas dari pandemic yang sangat menganggu roda kehidupan segala aspek baik itu 

ekonomi, kesehatan, social dan lain sebagainya. Selain itu kami juga meminta bantuan 
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kepada perangkat desa untuk mengawal dan bisa menerapkan 3T salah satunya kami 

memberikan alat berupa alat oximeter kepada pak RW supaya jikalau ada warga desa 

gondoriyo terpapar covid-19 maka warga bisa waspada dengan keadaan saturasi 

oksigennya, dikarenakan alat oximeter sendiri yang fungsinya untuk mengetahui kadar 

oksigen manusia, apabila sampai dibawah 95 maka masyarakat bisa waspada keadaanya 

itu buth pertolongan secepatnya. Dengan metode ini diharapkan bisa efektif dan 

bermanfaat bagi masyarakat gondoriyo supaya tetap waspada bahwa penularan covid 19 

sangat perlu diperketat lagi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut penelitian (Sugiri, 2020) Strategi jangka pendek diperlukan agar 

kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan UKM saat ini dapat berjalan secara efektif 

selama dan sesudah pandemi COVID-19. Beberapa langkah atau strategi jangka 

pendekperlu digalakkan untuk mendukung langkah penyelamatan UKM oleh pemerintah. 

Langkah tersebut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, 

pemberianpeluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UKM agar mampu 

bertahan dimasa pandemi, sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha, penyederhanaan 

proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis yang dimiliki tiap 

pelaku UKM. 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pelatihan UKM ini dalam 

pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan 

yang terjaga antara anggota KKN kelompok 73 dan warga sekitar pelaku UKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kegiatan koordinasi dengan kepala RW untuk penyampain program 

kerja KKN kepada warga desa gondoriyo  yang membutuhkan pendampingan UKM 

di masa pandemi serta perizinan untuk pemasangan media poster dan pembagian 

buku saku untuk warga sekitar. 

 

Kelompok 73 KKN  Unissula melaksanakan program kerja dengan rangakain 
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kegiatan sebagai berikut: 

 

1. Pengetahuan kemudahan peminjaman modal usaha 

Perkembangan UKM di Indonesia tidak bisa lepas dari dukungan perbankan 

di Tanah Air. Terbukanya akses pembiayaan perbankan serta menurunnya kredit 

usaha rakyat, mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan, 

perbankan wajib mengalokasikan kredit pada UKM mulai tahun 2015. Berawal 

dari 5%, angka bunga itu terus tumbuh hingga 20% pada akhir tahun 2018 lalu. 

Selain itu, nominal modal memulai usaha, khususnya usaha mikro, dianggap tidak 

terlalu besar sehingga siapapun dapat menjadi pelaku UKM dengan cepat. 

Dengan begitu, semakin menarik pertumbuhan jumlah UKM di Indonesia. 

Selain itu e-commerce seperti lazada, tokopedia, buka lapak dan lain 

sebagainya juga bisa memberikan kemudahan dalam peminjamam modal usaha. 

Tentu diera modern seperti sekarang yang serba mudah, masyarakat desa harus 

tahu dan tidak usah bingung apabila ingin berusaha tetapi tidak punya modal yang 

cukup.  

 

2. Strategi pemasaran UKM pada masa pandemi Covid-19 

Tentu saja dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, semua aktivitas sosial 

menjadi terbatas. Hal tersebut berdampak nyata pada UKM tradisional yang 

semula menggunakan teknik jualan secara langsung tatap muka dengan beberapa 

konsumen akan sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, penyampaian 

materi Strategi Pemasaran UKM pada Masa Pandemi Covid-19 akan sangat 

bermanfaat bagi masyarakat Ds Gondoriyo sebagai pelaku maupun calon pelaku 

UKM dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini. Majunya UKM di Indonesia tidak 

terlepas dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. 

Beberapa penelitian menunjukkan kalau salah satu faktor yang mendukung 

perkembangan UKM adalah karena pemanfaatan sarana TIK (teknologi, 

informasi dan komunikasi) Pelaku UKM juga dituntut untuk dapat 

mengkomunikasikan produk secara intensif dengan melakukan pemasaran 

produk menggunakan digital marketing dan memanfaatkan media sosial untuk 

dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan dapat menekan biaya promosi. 

Digital marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan 

menggunakan akses internet, memanfaatkan social media maupun perangkat 

digital lainnya. Digital Marketing membantu perusahaan atau pelaku usaha dalam 

mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa mereka agar mampu 

memperluas pasar baru yang sebelumnya tertutup atau terbatas karena adanya 

keterbatasan waktu, jarak dan cara berkomunikasi. 

Mulai detik ini para pelaku usaha di Indonesia mulai memanfaatkan sarana 

teknologi seperti smartphone untuk melebarkan pasar usahanya, serta 
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menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan media sosial untuk 

memasarkan produk yang dijual.Bahkan, sudah menjadi target pemerintah untuk 

membuat pelaku UMKM untuk memanfaatkan dunia digital, seperti e-commerce, 

untuk menjual dan mengembangkan usahanya. Mengutip dari salah satu sumber 

berita, Kemenkop RI melaporkan kalau sudah ada sekitar 8 juta UMKM yang 

sudah Go-Digital pada tahun 2017 lalu. Jumlah ini sebanyak 14% dari total 59.2 

juta UMKM yang berdiri di Indonesia. Angka ini diharapkan untuk terus 

bertambah. 

Dikarenakan tingginya jumlah UMKM yang Go-Digital sejalan dengan 

tujuan (Prabowo, 2018) (Hardilawati, 2020) sehingga dengan berkembangnya 

zaman sekarang warga desa dapat memahami bagaimana metodeberjualan yang 

sudah sangat maju dan praktis, dan perlu adanya modernisasi bagi warga 

sehingga dapat meningkatkan ekonomi bagi pelaku UKM di Desa Gondoriyo. 

 

 
 

Gambar 3. Penyampaian tata cara registrasi toko online serta memberikan 

strategi    marketing untuk dapat diminati banyak orang 

 

3. Pendampingan pelaku UKM di Desa Gondoriyo 

Kelompok KKN 73 mengambil perwakilan warga desa sebanyak dua 

orang pelaku UKM di Desa Gondoriyo yaitu usaha snack renyah berupa makroni 

dan masker kain batik dengan mendaftarkan ke toko online Bukalapak. 

Mengenai teknis pendampingan sendiri diawali dengan kegiatan edukasi bagi 

calon pelaku UKM, disini masyarakat memberikan respon positif dengan 

banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada perwakilan anggota kelompok 73 

yang bertugas untuk memberikan edukasi serta pendampingan UKM. Produk 

yang di daftarkan sendiri merupakan hasil produksi warga Desa Gondoriyo. 

Produk UKM pertama yang diberikan pendampingan untuk melakukan 

pendaftaran pada marketplace belanja online adalah produk masker kain yang 

diproduksi oleh salah satu pelaku UKM di desa gondoriyo. Strategi yang 
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diberikan adalah memberikan kelebihan pada desain dari masker sendiri yang 

beragam serta memiliki motif yang menarik bagi semua tingkatan umur. 

Diharapkan setelah kegiatan pendampingan ini dapat menambah angka 

penjualan produk masker yang sebelumnya hanya sebatas warga sekitar dapat 

bertambah menjadi lebih luas lingkupnya.  

Kemudian untuk produk UKM kedua yang diberikan pendampingan 

adalah Produk makanan makroni, strategi yang diberikan adalah teknik 

marketing dengan memberikan nama produk tersebut dengan nama yang 

menarik, selain itu pelaku UKM diberikan arahan untuk dapat membua logo 

untuk produk yang akan dipasarkan, memperindah kemasan produk makanan, 

dan memberikan inovasi di rasa dari makanan tersebut.  

 Setelah mendapat pendampingan akan Strategi pemasaran produk UKM 

melalu market place, kedua warga desa Gondoriyo tersebut membagikan 

informasi yang sudah didapatkan kepada pelaku UKM lainnya di desa 

Gondoriyo. Diharapkan perwakilan warga ini dapat menjadi percontohan bagi 

warga ssekitar untuk selalu bersemangat dalam bekerja, sehingga nantinya 

perkembangan ekonomi masyarakat di desa Gondotiyo dapat bertambah baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan pemberian edukasi dan penyampain materi  untuk  salah 

satu pelaku UKM di Desa Gondoriyo agar dapat bertahan dan mampu bersiang 

di masa pandemi dengan mendaftarkan ke salah satu marketplace. 

 

4. Kegiatan upaya penanganan Covid-19 dengan media poster 

Penambahan kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia dalam 

jumlah relatif tinggi masih terus terjadi hingga memasuki bulan Agustus ini, 

sehingga perlu upaya pencegahan covid-19 dari semua lapisan baik pemerintah 

dan rakyat. Kondisi itu menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 masih 
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berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus disiplin 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Protokol yang penting 

untuk dijalankan ialah 3M: pakai masker dengan cara yang benar; mencuci 

tangan dengan sabun dan air mengalir; menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. 

Selain itu, Satgas juga meminta masyarakat turut membantu upaya mencegah laju 

penularan virus corona dengan mendukung strategi 3T (testing, tracing, 

treatment). Adapun maksud dari mendukung 3T tersebut adalah: bersedia 

melakukan testing atau pengecekan kesehatan melalui rapid test dan tes swab jika 

diperlukan; membuka diri terhadap proses tracing atau penelusuran kontak kasus 

positif, serta segera menjalani treatment atau perawatan dengan benar apabila 

merasakan gejala Covid-19 Kepala Sub Bidang Tracking Satgas Covid-19, dr. 

Kusmedi Priharto SpOT MKes menjelaskan proses 3T penting untuk memutus 

rantai penularan Covid-19. 

Dengan 3T, orang yang tertular Covid-19, baik mengalami gejala maupun 

tidak, bisa segera diisolasi. Dia menerangkan proses 3T diawali dengan tracking, 

atau mencari orang yang sudah terinfeksi virus corona dan mereka yang 

berhubungan dengannya. Setelah itu, testing dilakukan untuk mengetahui status 

orang yang sudah terdata dalam proses tracking apakah positif Covid-19 atau 

tidak. "Kalau tidak bergejala, orang yang positif itu bisa melakukan isolasi 

mandiri di rumah atau fasilitas yang disediakan pemerintah," kata Kusmedi 

dalam dialog yang digelar oleh Satgas pada Senin, 24 November 2020, dan 

disiarkan akun Youtube BNPB. "Kalau dia bergejala, apalagi gejala berat, dia 

[orang yang positif Covid-19] akan dirawat di rumah sakit," tambah dia. Menurut 

Kusmedi, pelaksanaan 3T juga bertujuan menemukan orang yang positif Covid- 

19 sedini mungkin ketika mereka masih mengalami gejala ringan. Sebab, mereka 

yang menjalani perawatan sejak mengalami gejala sakit ringan, peluangnya 

sembuh dari Covid-19 lebih besar. Dengan penjelasan tersebut masyarakat 

khususnya Desa Gondoriyo dapat menelaah poster yang telah kami sebar ke 

beberapa tempat yang strategis sehingga bisa mengurangi penyebaran Covid-19. 
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Gambar 5. Kegiatan persiapan pembuatan poster dan kegiatan Pemasangan 

poster edukasi pada tempat yang strategis di wilayah Desa Gondoriyo 

 

5. Kegiatan upaya penanganan Covid-19 dengan media buku saku 

Indonesia saat ini mengalami situasi darurat COVID-19 dimana terjadi 

peningkatan kasus positif dan kenaikan angka positif terkonfirmasi COVID-19, 

sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membendung laju peningkatan angka 

positif  pada kasus COVID-19.  Perilaku  New Normal selalu disosialisasikan 

kepada masyarakat oleh banyak pihak termasuk instansi perkuliahan, adaptasi 

kebiasaan baru dilakukan agar masyarakat dapat menerapkan perilaku hidup 

sehat dan mengurangi penyebaran virus COVID-19  

Berdasarkan uraian di atas, kelompok 73 KKN tematik COVID-19 

Universitas Islam Sultan Agung yang diselenggarakan di Desa Gondoriyo 

Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ingin membantu masyakarat yang 

terkena dampak dari COVID-19 tersebut dengan cara melalukan penyuluhan 

menggunakan media video, poster serta buku saku guna meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan penitingnya menjaga diri sendiri, keluarga, serta 

masyarakat lainnya agar selalu waspada mengenai wabah COVID-19 ini. 

Kegiatan edukasi di dalam media informatif yang  

digunakan sendiri berisiakan tata cara penangan Covid-19, tata cara 

isolasi mandiri, serta bagaimana cara menambah imunitas di masa pandemi.  

Diharapkan setelah dilakukan kegiatan KKN ini masyarakat dapat memahami 

akan tata cara penanganan COVID-19 yang sesuai dengan standar yang telah di 

tetapkan dari Pemerintah. 

 

 
Gambar 6. Kegiatan pembagian Buku Saku serta edukasi untuk selalu menjaga 

protokol kesehatan kepada warga Desa Gondoriyo. 

 

PENUTUP 
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Tim KKN Kelompok 73 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

berupa pendampingan bagi pelaku maupun calon pelaku UKM yang ditargetkan 

untuk remaja Desa Gondoriyo. Pentingnya edukasi dan pelatihan bagi masyarakat 

agar usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan efektf dan kondusif pada masa 

pandemi Covid-19. Memberikan pengetahuan juga tentang peminjaman modal juga 

sangat penting di masyarakat khususnya didesa Gondoriyo, dikarenakan kebanyakan 

masyarakat mengalami kesulitan ketika para calon pelaku UKM sudah mempunyai 

tekad kuat untuk berjualan namun harus berhenti dikarenakan minim modal. Modal 

sendiri sangat penting dikarenakan modal pondasi awal untuk membangun sebuah 

usaha. Pelatihan tersebut juga diharapkan dapat menjadi suatu contoh analisis dan 

rencana yang bisa diterapkan bagi calon pelaku UKM bagi remaja yang ingin 

membantu ekonomi orang tua. Karena UKM sendiri mampu mendorong 

perekonomian rakyat Indonesia. 

Upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 (testing), penelusuran 

kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 

(treatment) adalah salah satu upaya utama penanganan COVID-19. Selain mengikuti 

Langkah pemerintah upaya tersebut juga efektif untuk menekan menyebaran covid- 

19. Maka dari itu kami membuat poster 3T pentingngnya menerapkan disemua 

lapisan masyarakat mulai pusat sampai ke bawah atau desa khususnya desa 

gondoriyo yang kami singgahi untuk pengabdian masyarakat. Harapan kami cukup 

jelas pembuatan poster 3T sebagai pengingat bagi warga desa gondoriyo supaya ikut 

andil dalam menekan atau memutus rantai Covid-19 dan bisa diterapkan warga desa 

gondoriyo. Dengan begitu kita semua bisa kembali ke Era Normal dan dapat 

beraktifitas seperti biasa tanpa gangguan krisis kesehatan. 
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ABSTRAK 

 

Penyakit akibat virus corona (COVID), pandemi yang muncul pada awal 

tahun 2020. Penyebaran virus ini sangatlah cepat dan dengan cara yang sangat 

mudah yaitu melalui droplet yang berasal dari saluran nafas. Pada pandemi 

COVID-19 ini masih banyak beberapa belahan masyarakat yang belum 

mengetahui betul bagaimana cara mencegah dan melakukan isoman dengan baik. 

Terutama bagi masyarakat yang minim dengan ilmu pengetahuan terutama pada 

kesehatan. Gejala ringan dapat melakukan exercise seperti penguatan bahu dan 

peregangan otot. Namun, pasien pada gejala sedang hanya mampu melakukan 

Breathing Exercise dikarenakan memudahkan pasien untuk mengontrol nafas dan 

mengeluarkan dahak dengan teknik huffing.  Dari hal tersebut, kelompok KKN 

UNISSULA Periode XII kelompok 169 memberikan pendampingan dan 

pemantauan kesehatan bagi Masyarakat yang sedang atau sudah terpapar COVID-

19 ini. Kegiatan telah dilaksanakan pada hari Kamis, 5 Agustus 2021 – Sabtu, 21 

Agustus 2021 yang dilaksanakan secara virtual dengan dampingan tenaga 

kesehatan seperti Dokter, Perawat, dan Apoteker yang sudah dijadwalkan pada 

program UVHC (Unissula Virtual Home Care). Pada kegiatan ini, peserta KKN 

memberikan dampingan konsultasi dan video edukasi yang sesuai dengan sumber 

dan referensi jurnal kesehatan yang valid agar tidak menilmbulkan kesalahan 

faham pada masyarakat tentang informasi COVID-19.  
 

 

PENDAHULUAN 

Penyakit yang diakibatkan oleh virus corona atau Corona Virus Disease 

(COVID) merupakan sebuah pandemi yang berawal pada tahun 2020. Penyebaran 

virus ini berawal dari rumah sakit di Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. 

Yang melaporkan bahwa ada sejumlah pasien yang mengalami kasus pneumonia 
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idiopatik dan diduga sumber infeksinya berasal dari pasar grosir makanan laut 

(Hairunisa and Amalia 2020). 

Indonesia dilaporkan sudah terjangkit Covid-19 ini pada tanggal 2 Maret 

2020 dengan jumlah 2 kasus. Pada data tanggal 31 Maret 2020 menunjukkan 

bahwa kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. 

Peningkatan mortalitas kasus ini sebesar 8,9% di Indonesia dan merupakan angka 

tertinggi di Asia Tenggara (Susilo et al. 2020). 

Per 30 Maret, telah didapatkan jumlah 693.224 kasus dan 33.106 kasus 

kematian di seluruh dunia. Pada Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat 

dari pandemi ini, dengan data jumlah kasus dan kasus kematian yang cukup tinggi 

bahkan sampai melampui dari China. Pada Amerika Serikat menduduki peringkat 

pertama dengan kasus tertinggi dengan ada tambahan data kasus baru sebanyak 

19.332 pada tanggal 30 Maret 2020 dan disusul dengan Spanyol sejumlah 6.459 

kasus baru. Lalu Italia, dengan angka mortalitas tertinggi yakni 11,3% (Susilo et 

al. 2020). 

Semakin maraknya kasus, pada akhirnya klinisi mulai melakukan evaluasi 

kondisi klinis untuk memandu dari diagnosis dan penggunaan alat rapid test yang 

berkualitas tepat dan cepat. Tanda dan gejala yang biasa di alami pada pasien 

yang terpapat yakni demam, batuk dan sesak napas. Pada kasus yang berat 

biasanya dapat mengakibatkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal 

dan bahkan kematian. Gejala yang sering dialami yakni demam (98.6%), batuk 

kering (59.4%) myalgia (34.8%) dan sesak (31.2%) (Hairunisa and Amalia 2020). 

Karena terjadi peningkatan jumlah kasus corona terjadi sangat singkat dan 

membutuhkan penanganan yang segera, pemerintah dibeberapa negara 

memutuskan untuk menerapkan lockdown atau isolasi total atau karantina. 

Karantina menurut dari UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang 

terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran ke orang sekitarnya (Mona 2020). 

Pada fasilitas rumah sakit terjadi keterbatasan terutama untuk tempat 

isolasi pada pasien yang terpapar. Pasien yang mendapatkan hasil SWAB 

menunjukkan positif dengan gejala ringan bahkan tidak bergejala seperti Happy 

Hipoxia, maka dianjurkan untuk isolasi secara mandiri di rumah masing-masing 

(Arif et al, 2021). Pandemi membawa banyak perubahan pada kehidupan 

masyarakat. Semua harus dilakukan di rumah, seperti belajar, bekerja, beribadah, 

bahkan olah ragapun dianjurkan di rumah (Yuliana 2020). 

Studi pada orang dewasa menunjukkan bahwa faktor risiko peningkatan 

berat badan selama isolasi mandiri pada masa pandemi ini dengan perubahan pola 

hidup sedentary adalah akibat kekurangan tidur (sleep inadequate), kebiasaan 
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mengudap/mengemil setelah makan malam, kurangnya pengendalian diri terhadap 

makan, kebiasaan makan sebagai respon terhadap stress dan kurangnya aktifitas 

fisik termasuk olah raga. Untuk mengurangi risiko kenaikan berta badan adalah 

pentingnya mendapat jumlah tidur yang adekuat, hindari mengudap/mengemil, 

dan melakukan latihan fisik seperti olah raga (Setyaningrum 2020). 

Manfaat dari latihan fisik adalah  mampu mengsuir kebosanan di rumah, 

meningkatkan imunitas, mengisi waktu luang dan meningkatkan energi dalam 

menjalani rutinitas sehari-hari. Kurangnya aktivitas fisik terutama olah raga 

mampu meningkatkan angka obesitas dan risiko penyakit lainnya. Olah raga juga 

dapat mengurangi dari stress dan keemasan. Olah raga juga mampu meningkatkan 

kadar hormon endorfin. Manfaat ini sungguh penting dimasa pandemi COVID-19 

ini, karena penurunan risiko penyakit kardiovaskuler dan metabolik tentunya akan 

menurunkan tingkat keparahan dari COVID-19 akibat adanya comorbid juga 

memperbaiki kualitas hidup pada umumnya (Yuliana 2020). 

Khusus mengenai pemakaian masker maka WHO tidak menyarankan 

memakai masker saat berolah raga karena masker dapat mengurangi kemampuan 

bernafas dengan nyaman, sedangkan keringat yang dihasilkan saat berolah raga 

menyebabkan masker menjadi basah dan lembab sehingga makin sulit bernafas, 

selain juga justru mendorong pertumbuhan mikroorganisme oportunis. Olah raga 

sangatlah bermanfaat bagi kesehatan fisik maupun mental, namun pelaksanaannya 

dalam masa pandemi ini tetap harus dengan cara yang aman dan tepat untuk 

mengurangi masifnya penyebaran COVID-19 (Setyaningrum 2020). 

  

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2021 dengan tema 

“SEHAT, BANGKIT, DAN MAJU BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19”. 

Program ini dilaksanakan dengan mematuhi dari protokol kesehatan yang berlaku 

untuk mencegah penularan virus COVID-19. Pada kesempatan ini KKN 

Kelompok 169 menggunakan cara dengan diadakannya program UVHC (Unissula 

Virtual Home Care) yang dilaksanakan secara virtual guna untuk mendampingi 

serta memantau masyarakat yang sedang terpapar COVID-19 dan melakukan 

isolasi mandiri di rumah dengan memberi edukasi tentang pentingnya olah raga 

saat melakukan isolasi mandiri. Karena betapa pentingnya melakukan olah raga 

saat isolasi mandiri guna untuk menstabilkan dan menambah imunitas dalam 

tubuh agar tubuh selalu dalam keadaan yang bugar. Untuk olah raga fisik juga 

dilaksanakan sesuai dengan gejala yang dialami. Kami lebih difokuskan dengan 

mendampingi pasien pada grup konsultasi guna membantu dokter melakukan 

anamnesis tentang gejala apa saja yang sedang dialami oleh pasien. Sebelumnya 

pasien akan diarahkan oleh mahasiswa dari Keperawatan pada grup pendaftaran 
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untuk mengisi identitas pada link yang sudah disediakan. Lalu dilanjutkan dengan 

konsultasi dokter, dan setelah itu masuk pada grup pemantuan sesuai dengan 

gejala apa saja yang sedang dialami oleh pasien, guna mengetahui bagaimana 

perkembangan pasien selama isolasi mandiri. Biasanya pada grup pemantauan 

akan di bagikan beberapa edukasi oleh mahasiswa Agama Islam, dan Psikologi 

untuk perkembangan spiritual dan psikis pada pasien agar lebih termotivasi untuk 

sembuh dan semangat dalam menjalani isolasi mandiri. Sedangkan untuk 

mahasiswa farmasi dan kedokteran gigi memberikan sedikit pengetahuan tentang 

obat herbal dan untuk menjaga mouth hyeigene. Dilaksanakan dalam bentuk 

Group Chat Whatsapp sehingga dapat meminimalisir pembatasan kegiatan 

masyarakat agar tidak kerumunan. 

Program kerja dilaksanakan dari bulan Juli – Agustus 2021. Dilaksanakan 

setiap hari Senin – Jumat dengan jadwal waktu 08.00 – 12.00 (Pagi) dan 13.00 – 

16.00 (siang). Dilaksanakan dengan adanya konsul dokter secara gratis dan akan 

diberi resep untuk dapat dikonsumsi oleh pasien isolasi mandiri tersebut. 

Konsultasi bisa dilakukan secara group chat maupun call/video call. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberian materi berupa flyer, leaflet maupun poster kepada masyarakat 

bertujuan untuk meningkatkan dan menambah informasi-informasi yang faktual 

mengenai tentang isolasi mandiri dan kegiatan fisik terhadap masyarakat yang 

sedang terpapar Covid-19. Pada kali ini KKN Tematik periode XII dilakukan 

program UVHC di Kota Semarang yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus – 21 

Agustus 2021. Pada program UVHC ini terdapat beberapa kegiatan untuk 

mendukung kenyamanan saat Isolasi Mandiri yakni dengan memberikan video 

edukasi tentang bagaimana melakukan isolasi mandiri yang baik dan memberikan 

konsultasi setiap saat pada dokter jaga.  

UVHC (Unissula Virtual Home Care) merupakan mitra pelayanan virtual 

yang siap siaga mendampingi pasien yang telah dinyatakan terpapar dari Covid-19 

baik yang bergejala ataupun yang mengalami gejala dan sedang menjalani isolasi 

mandiri di rumah. Untuk memantau kegiatan dan kesehatan tubuh pada pasien, 

Unissula membentuk sebuah pelayanan mitra kesehatan secara virtual melalui 

program Unissula Virtual Home Care (UVHC) dimana tergabung dari beberapa 

fakultas di antaranya Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas 

Kedokteran Gigi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Agama Islam.  

Walaupun sedang isolasi mandiri di rumah tidak diharuskan hanya untuk 

berdiam diri saja diruang karantina. Bisa saja melakukan beberapa kegiatan yang 

menunjang dari kesembuhan pasien, seperti contohnya kegiatan fisik. Kegiatan 

fisik bisa di rumah berupa olah raga. Sebelum melakukan olah raga alangkah 

baiknya cek dari suhu dan saturasi. Jika suhu normal dan saturasi di atas 95% 
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boleh melakukan kegiatan olah raga seperti peregangan otot. Selain itu, olah raga 

yang bisa dilakukan adalah Breathing Exercise gunanya yaitu untuk dapat 

mengontrol dari pernapasan, pernapasan dalam dan huffing. Biasanya dilakukan 

dengan mengambil napas dalam dari hidung dan mengeluarkan perlahan dari 

mulut dan dilakukan 3 kali (National Health Service 2020). 

 

 
 

Dianjurkan untuk melakukan Breathing Exercise sesering mungkin. 

Karena itu dapat membantu mengeluarkan dahak pada pasien sehingga 

pernapasan akan lebih mudah (National Health Service 2020). Untuk peregangan 

otot bisa dilakukan dengan cara mengangkat bahu secara perlahan, membentuk 

lingkaran menggunakan bahu,mengangkat lutut, dan memutar pergelangan kaki 

secara perlahan (WHO Europe 2020). Aktivitas fisik ini dapat dilakukan saat 

pasien sedang isolasi mandiri di rumah. Olah raga semacam inipun mampu 

meningkatkan intensitas sistem kekebalan tubuh dan dilakukan dengan rutin 

(Taylor 2021). 

Berikut adalah contoh kegiatan fisik yang dapat dilakukan pada saat isolasi 

mandiri di rumah:  
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1. Ekstensi lutut duduk 

 Duduk tegak di kursi. Mulai dengan menekuk lutut.  

 Angkat kaki ke udara dan luruskan lututnya. Jika anda merasa mudah, 

tahan kaki selama 10 detik. 

 

 
 

2. Fleksi pinggul saat duduk  

 Duduk tegak di kursi.  

 Mulai dengan kedua kaki di lantai. Gerakkan kaki dengan mengangkat dari 

satu lutut ke atas dan ke bawah antara kaki kanan dan kiri. 

 

 
 

3. Duduk – berdiri  

 Berdiri dan duduk dari kursi tanpa menggunakan lengan untuk membantu. 

 Jika merasa terlalu mudah, turunkan ketinggian kursi atau tekuk kaki 

sampai bagian bawah hanya meyentuh kursi dan kemudian berdiri 

kembali. Jika merasa sulit, tambah dari ketinggian kursinya. 
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4. Tekan bahu 

 Duduk atau berdiri, mulai dengan siku ditekuk dan kepalan tangan 

menghadap ke atas.  

 Pukulan ke langit-langit dan luruskan siku. 

 Jika merasa mudah, gunakan beban di tangan seperti sekaleng kacang.  

 Jika merasa sulit, cukup tekuk dan luruskan siku. 

 

 
 

5. Penguatan bahu 

 Duduk tegak di kursi atau berdiri dengan tangan di samping. 

 Angkat lengan ke samping setinggi bahu dan perlahan kembali  ke 

samping. 

 Jika mudah, pegang beban di tangan seperti kaleng kacang. 
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6. Dips trisep duduk 

 Duduk tegak di kursi dengan tangan di sandaran tangan.  

 Dorong tangan untuk meluruskan siku dan kemudian perlahan kembali ke 

posisi awal. 

  

 
 

7. Menjembatani  

 Berbaring ditempat tidur telentang dengan lutut ditekuk. Peras dan angkat 

pantat dari tempat tidur. 
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8. Angkat kaki ke samping 

 Berbaring ditempat tidur disisi.  

 Tekuk kaki bagian bawah dan jaga agar kaki bagian atas tetap lurus. 

 Angkat kaki lurus ke atas ke arah langit langit dan turunkan perlahan ke 

bawah. 

 

 
 

9. Angkat kaki lurus 

 Berbaring di tempat tidur dengan telentang. 

 Jaga satu kaki lurus dan angkat dari tempat tidur. Ulangi di kedua sisi. 

 

 
 

10. Latihan kaki berdiri  

 Berdiri dengan kaki bersama-sama, berpegangan pada kursi yang kokoh 

untuk menopang. 

 Angkat kaki luar ke samping. Lalu perlahan kembali ke posisi awal. 

Setelah itu ulangi latihan dengan mengangkat kaki belakang ke depan. 
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Dan berikut adalah salah satu kegiatan dari berjalannya Program Kerja Kegiatan 

KKN Kelompok 169: 

1. Penyebaran flyer yang terdapat link pendaftaran  

Penyebaran flyer tersebut dilaksanakan ketika ada jadwal jaga pagi maupun 

siang yang dilakukan sebelum beberapa jam jadwal jaga. Penyebaran biasa 

dilakukan pada Whatsaspp Story dan beberapa media sosial yang 

memungkinkan akan dilihat oleh masyarakat luas.  

 

 
 

Gambar 1. Penyebaran flyer terkait UVHC di Media Social 

 

2. Grup pendaftaran 

Pada grup ini pasien datang masuk menggunakan link yang sudah tertera di 

flyer setelah masuk grup pendaftaran akan disambut oleh mahasiswa 

keperawatan guna untuk mengarahkan pasien agar mengisi identitas diri 

dengan link yang sudah disediakan. Jikalau sudah di isi, pasien akan 

didampingi memasuki ruang konsultasi dokter. 

 

 
 

Gambar 2. Pemberian dan arahan admin pada pasien untuk mengisi identitas pada 

link. 
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3. Konsultasi dokter  

Setelah selesai mengisi dari link yang disediakan, pasien akan diarahkan admin 

untuk memasuki grup konsultasi oleh dokter. Di grup tersebut pasien akan 

disambut oleh admin jaga dan dianamnesis terlebih dahulu terkait dengan 

gejala yang dikeluhkan oleh pasien saat itu. Setelah selesai anamnesis dan 

selesai berkonsultasi, pasien akan diarahkan masuk ke grup pemantauan yang 

sudah ditetapkan oleh dokter sesuai dengan gejala yang dialami. 

 

 
 

Gambar 3. Keadaan grup konsultasi dokter saat tidak ada pasien. 

 

4. Grup pemantauan 

Setelah selesai konsultasi dengan dokter, pasien akan segera diarahkan untuk 

masuk kedalam grup pemantauan yang sudah ditentukan oleh dokter sesuai 

dengan gejala yang dialami. Grup pemantauan dibagi menjadi 3 grup, yakni 

Grup dengan lambang warna hijau itu adalah grup pemantauan untuk pasien 

gejala ringan, grup dengan lambang warna kuning adalah grup pemantaun 

untuk pasien gejala sedang, dan grup dengan lambang warna merah adalah 

grup pemantaun untuk pasien gejala berat. Pada grup tersebut akan diberikan 

beberapa edukasi seperti video penyuluhan, spiritual dan psikis bahkan bisa 

konsultasi terkait pemantauan kesehatan pada grup hijau dan akan direspon 

dengan dokter jaga pada grup hijau tersebut. 
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Gambar 4. Membagikan materi dzikir mengingat pada bulan Assyura oleh admin, 

mempublikasikan video edukasi dan konsultasi pasien dengan dokter jaga. 

 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 169 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa konsultasi secara virtual gratis, pemantauan terhadap pasien 

yang terpapar, dan pemberian penyuluhan edukasi berupa video pada program 

UVHC (Unissula Virtual Home Care) untuk semua masyarakat yang tengah 

kesulitan mendapatkan informasi dan pelayanan medis yang valid. Pentingnya 

edukasi dan pemberian informasi yang faktual agar masyarakat mampu mengerti 

lebih dalam tentang apa itu Covid-19 dan bagaimana segala bentuk gejala dan 

penanganan yang harus dilakukan jika ada orang sekitar yang mengalami hal 

tersebut. Sehingga, masyarakat akan semakin peduli dengan kesehatannya dan 

selalu menjaganya dengan baik. 
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ABSTRAK 

 

Dampak cepatnya penularan dan terjadi peningkatan tajam kasus covid-19 

dalam waktu singkat membutuhkan  kecepatan pengangan. Sebagian besar orang 

jika memiliki imunitas tubuh yang kuat akan pulih dari penyakit tanpa perlu 

perawatan khusus karena sifat virus bersifat self-medication. Dimana olah raga 

merupakan sala satu cara untuk meningkatkan imunitas. Tujuan: senam bersama 

bertujuan untuk meningkatkan imunitas. Aktivitas latihan fisik ringan lebih 

bermanfaat pada fungsi imunitas bila dibanding hanya melakukan aktivitas berupa 

duduk/tidak melakukan kegiatan apapun. Kekebalan tubuh dapat mudah 

ditingkatkan dengan melakukan latihan fisik/olah raga juga istirahat serta tidur 

cukup.  Metode:  menggunakan metode observasi dan penyelesaian masalah 

melalui senam bersama penyuluhan secara lisan dan Tell show do melalui 

demonstrasi senam yang dilakukan di lapangan Karanganyar RT 04, 

Kec.Banyumanik, Kel. Banyumanik, Semarang Populasi dan Sampel: dilakukan 

kepada warga sebanyak 15 orang yang hadir pada acara senam bersama. Hasil: 

pada penyuluhan ini didapatkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk 

meningkatkan imunitas melalui olah raga ringan dan memberikan edukasi kepada 

warga tentang kesehatan gigi dan mulut.  
 

 
PENDAHULUAN 

          Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pengabdian  kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersifat 

khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mengatasi masalah tertentu 

dan mencapai target tertentu (Syardiansah., 2019). Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) yang bermula dari Wuhan, Provinsi 

Hubei, Cina pada Desember 2019. Wabah ini kemudian menyebar dengan cepat 

mailto:mulyana@unissula.ac.id


Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 159 

ke lebih dari 190 negara dan teritori (Rothan & Byrareddy., 2020). Penyebaran 

penyakit ini telah memberikan dampak luas secara secara sosial dan ekonomi. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 adalah program pengabdian 

masyarakat untuk membentuk kepedulian, kesadaran, di samping itu perlu upaya 

peningkatan sistem imun tubuh mengingat virus dapat masuk ke dalam tubuh 

manusia pada saat imun mengalami penurunan, peningkatan. Upaya yang perlu 

dilakukan untuk dapat meningkatkan imun saat masa pandemic adalah dengan 

cara melakukan senam ringan. (Nurlila, 2020) 

Berdasarkan kondisi Covid-19 di wilayah RT 04 RW 01 Kelurahan 

Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, beberapa masyarakat masih kurang 

menyadari tentang bahayanya Covid-19, seperti: kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam melaporkan kasus terkonfirmasi Covid-19 kepada Ketua RT; kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai cara isolasi mandiri yang baik & benar; dan 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan imunitas pada masyarakat 

yang terpapar Covid-19; serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuatan 

tim satuan tugas Covid-19.  

Oleh karena itu kelompok 79 KKN Tematik  COVID-19 Ber-Budai 

UNISSULA ingin membantu masyarkat khususnya Jalan Karanganyar, Kelurahan 

Banyumanik, Kecamatan Banyumanik untuk meningkatkatkan imunitas dengan 

melakukan gerakan senam ringan bersama.  

 

METODE 

 Tempat dan waktu penelitian  

Pandemi Covid-19 memang menjadi masalah untuk saat-saat ini. Untuk itu 

kelompok 79 KKN Tematik UNISSULA melakukan metode Pelaksanaan 

senam ringan bersama di Karanganyar RT 04/RW 01, Kecamatan 

Banyumanik, Kelurahan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu, tetap memakai  

masker dan menjaga jarak saat proses senam dilakukan. Senam dilakukan 

pada hari Selasa, 10 Agustus 2020 jam 16.00-17.00.  

 Subjek sasaran  

Ada 15 warga yang mengikuti senam, setiap warga satu sama lain berdiri 

dengan jarak 1 meter dan tetap menggunakan masker. Senam yang dipimpin 

oleh anggota KKN Tematik 79 berlangsung selama 15 menit.  

 Teknik pelaksanaan  

Setelah senam selesai dilanjutkan dengan penyuluhan. Penyuluhan mencakup 

2 materi yaitu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat pandemi, dimana 

mencakup tentang apakah boleh kontrol ke dokter gigi saat pandemi, cara 

menyikat gigi dan menggunakan obat kumur yang baik, makanan apa saja 

yang baik dan tidak boleh dikonsumsi untuk menjaga kesehatan gigi. 
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Penyuluhan kedua tentang sariawan, mencakup apa saja yang dapat 

menyebabkan sariawan, apakah ada cara menghindari dan bagaimana 

perawatan sariawan.  

 

Pemilihan metode ini dipilih sebagai metode yang paling mudah dan tepat 

sasaran guna menyalurkan nilai-nilai yang penting untuk diterapkan dalam 

keseharian, diketahui, dimengerti dan diterapkan oleh warga RT 01/ RW 04 dalam 

mencegah terjadinya pandemic Covid-19 yang terus meningkat.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Virus corona alias Covid-19 adalah virus yang menyerang sistem 

pernapasan manusia. Virus corona masih satu 'kerabat' dengan penyebab SARS 

dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Namun, kuat dugaan 

Covid-9 berasal dari kelelawar dan ular berjenis krait dan kobra. Virus dapat 

berpindah dari hewan ke manusia yang berada dalam satu area sama. Virus corona 

ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka 

permanen pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi dan sembuh. Secara umum 

bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu 

tertentu ini adalah suatu gejala penyakit Covid-19, maka harus ada kewaspadaan 

dan kerja sama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di 

dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat (Rubiana et al., 

2020). 

Masa inkubasi adalah rentang waktu antara terjadinya infeksi, dan Lama 

gejala yang ditimbulkan oleh virus ini yaitu 1-14 hari. Penularan jenis virus ini 

jika penderita covid-19 bersin atau batuk, selanjutnya seseorang menghirup 

percikan air liur tersebut. Cepatnya penularan covid-19 jika di bandingkan dengan 

SARS dan MERS angka kematian dengan SARS (10%) dan MERS (37%) lebih 

tinggi dari angka kematian akibat Covid-19. Akibat begitu cepatnya penularannya, 

terjadi peningkatan tajam kasus Covid-19 dalam waktu singkat. Jika dibandingkn 

dengan kasus SARS dan MERS. Sebagian besar orang (sekitar 80%) jika 

memiliki imunitas tubuh yang kuat akan pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan 

khusus karena sifat virus bersifat self medication (Amalia et al., 2020).  

Pola hidup sehat yang harus dikembangkan di masa new normal, tidak 

hanya berupa sekedar berperilaku sehat. Namun demikian dikarenakan yang 

dihadapi masyarakat adalah virus corona yang hingga saat ini belum ditemukan 

obat ataupun vaksin yang sudah terbukti efektif ataupun sudah diterapkan di 

masyarakat secara umum, maka imunitas tubuh menjadi hal yang penting. 

Imunitas tersebut salah satunya adalah dengan pola makan yang baik dan sehat 

untuk menjaga kebugaran tubuh sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh 

(Mustofa & Suhartatik, 2020). 
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Sistem imunitas (immune system) adalah sistem pertahanan alamiah tubuh 

untuk melawan (organisme) patogen. Organisme patogen yaitu organisme yang 

dapat menimbulkan penyakit pada manusia: Cacing parasit, protozoa, fungi, 

bakteria, dan virus. System ini terdiri dari dua jenis yaitu; sistem imunitas 

bawaan, Merupakan lini pertahanan pertama terhadap patogen. Ciri sistem 

imunitas bawaan respons terbentuk cepat, respons selalu sama, tak bersifat 

spesifik-antigen, pajanan (exposure) berulang terhadap antigen yang sama tak 

meningkatkan respons. Sistem imunitas bawaan terdiri atas komponen selular 

yaitu fagosit dan komponen kimiawi yaitu komplemen. Sistem imunitas adaptif, 

merupakan sistem imunitas spesifik atau reaksi pertahanan tubuh yang 

disesuaikan/diadaptasikan terhadap karakteristik antigen (Rubiana et al., 2020). 

Aktivitas olah raga yang dapat meningkatkan imun tubuh atau kesegaran 

jasmani adalah olah raga yang cukup memberikan beban kepada jantung dan paru. 

Aktivitas latihan fisik ringan lebih bermanfaat pada fungsi imunitas bila dibanding 

hanya melakukan aktivitas berupa duduk/tidak melakukan kegiatan apapun. 

Kekebalan tubuh dapat mudah ditingkatkan dengan melakukan latihan fisik/olah 

raga juga istirahat serta tidur cukup. Mekanisme kenaikan atau penurunan imun 

saat latihan fisik/olah raga dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan 

dalam jangka panjang, hal ini berkaitan dengan pertahanan tubuh terhadap infeksi 

penyakit (Rifma, 2013). 

Olah raga di masa corona ini menjadi suatu kebutuhan pokok. Olah raga 

dapat mengusir kebosanan di rumah, meningkatkan imunitas, mengisi waktu 

luang, dan meningkatkan energi dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Kurangnya 

aktivitas fisik selama masa pandemi dapat meningkatkan risiko penyakit dan 

obesitas. Asupan makanan meningkat disertai aktivitas fisik berkurang akan 

meningkatkan obesitas. Aktivitas fisik yang tepat dapat mengurangi stres dan 

kecemasan. Kadar endorfin akan meningkat setelah berolah raga (Malm et al., 

2019). 

Olah raga meningkatkan respon sel dan sistem imun dalam hitungan detik 

sampai menit setelah mulai berolah raga. Jadi disarankan olah raga secara rutin 

supaya imunitas terpelihara dengan baik. Olah raga meningkatkan fight or flight 

stress response, artinya respon tubuh terhadap stress akan lebih baik. Tubuh 

memiliki kemampuan untuk mengukur dan bereaksi terhadap suatu stres dengan 

lebih efektif (Zhu, 2019). 

Rekomendasi mengenai olah raga pada masa pandemi corona tergantung 

keadaan kesehatan masing-masing individu. Pada orang yang sehat atau tak 

memiliki gejala apapun, dianjurkan untuk olah raga di lingkungan pribadi 

(misalnya di rumah) dengan ventilasi yang bagus dan menggunakan alat pribadi. 

Untuk penderita infeksi saluran pernapasan atas dengan gejala hanya terbatas di 

atas leher, maka diperbolehkan olah raga ringan sekitar 10 menit dengan tes 
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jogging dahulu, jika kondisi memburuk, maka segera dihentikan dan tidak boleh 

olah raga sampai sembuh sempurna. Pasien dengan gejala infeksi saluran 

pernapasan atas yang disertai keluhan di bawah leher, mengalami sakit otot, 

demam, dan ada gejala saluran cerna, maupun sesak napas atau gangguan organ 

lain, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk berolah raga sampai sembuh 

sempurna. Pada masa pandemi ini, semua orang tidak diperbolehkan melakukan 

olah raga dengan intensitas tinggi, bahkan harus membatalkan semua olah raga 

kompetisi (perlombaan). Hal ini dilakukan karena orang yang tidak menunjukkan 

gejala infeksi corona pun dapat menularkan penyakit pada orang lain (carrier) 

(Halabchi et al., 2020). 

Adapun jenis olah raga yang dipilih dalam pengabdian ini adalah olah raga 

yang sifatnya aerobik, di antaranya senam aerobik. Senam aerobik merupakan 

suatu sistematika gabungan antara rangkaian gerak dan musik yang disengaja 

dibuat sehingga muncul keselarasan antara gerakan dan musik tersebut untuk 

mencapai tujuan tersebut (Lieu, 2015). Selaras dengan pendapat Indrawathi, 

menyebutkan latihan senam aerobik merupakan latihan yang menggerakkan 

seluruh bagian tubuh dengan gerakan yang terus-menerus, berirama, maju dan 

berkelanjutan. Dalam senam aerobik biasanya dipilih gerakan yang mudah, 

menyenangkan dan bervariasi. intensitas senam yang diberikan kepada warga 

yaitu senam aerobic low impact karena kebanyakan dari penduduk setempat 

kisaran umur 35 tahun ke atas (Lieu, 2015). 

 

 
 

Gambar 1. Foto anggota KKN tematik 79 bersama warga RT 04/ RW 01 setelah 

senam dan senyuluhan. 
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Gambar 2. Penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut serta sariawan 

 

Berdasarkan uraian di atas menyebabkan kelompok 79 KKN tematik 

COVID-19 UNISSULA yang kita selenggarakan di Karanganyar RT 04/ RW 01, 

Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah mengadakan senam ringan bersama dan melakukan penyuluhan dengan 

tema menjaga kesehatan gigi dan mulut saat pandemi dan tetang sariawan untuk 

membantu meningkatkan imunitas dan pengetahuan akan kesehatan gigi dan 

mulut dan bagaimana cara menangani pada  warga di RT  04/RW01. 

Sebelum mengadakan senam dan penyuluhan kami kelompok 79 KKN 

Tematik UNISSULA mengunjungi Ketua RT 04/ RW 01 untuk meminta izin akan 

mengadakan senam bersama dan meminta izin untuk mengumumkan kepada 

warga bahwa akan dilakukan senam bersama. 

 

 
 

Gambar 3. Foto perizinan senam dan penyuluhan KKN 79 kepada ketua RT 04 

RW 01, Kelurahan Banyumanik. 
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Pada tanggal 29 Juli kami anggota KKN Tematik kelompok 79 meminta 

izin pada Ketua RT 04 untuk melakukan kegiatan KKN di tempat ini. Kegiatan 

yang dilakukan ada mengedukasi warga mengenai   protokol kesehatan 5M, Tipe-

tipe kasus pada pasien COVID-19, cara mencuci tangan yang baik dan benar, cara 

menggunakan masker yang efektif saat pandemic, dan prosedur pemakaman 

jenazah yang terkena COVID-19. Video edukasi ini di bagikan pada warga RT 04 

melalui grup aplikasi whatsup ibu-ibu dawis pada wilayah ini. Warga RT 04 

menunjukkan reaksi yang positif setelah kami berikan edukasi tentang COVID-

19.  

 

 
 

Gambar 4. Foto menyiapkan souvenir (hand sanitizer, set sendok garpu sumpit, 

dan roti) untuk warga setelah senam dan penyuluhan 

 

 
 

Gambar 5. Pentupan senam bersama ketua RT 04 RW 01, 

 Kelurahan Banyumanik 

 

Souvenir dibagikan pada warga berupa hand sanitizer, 1 set alat makan 

(sendok, garpu sumpit), masker, vitamin dan 1 box roti untuk masing-masing 

warga yang mengikuti senam. Sebelum pembagian souvenir dilakukan 
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penyuluhan tentang kesehatan gigi mulut dan sariawan, Setelah itu melakukan 

tanya jawab agar komunikasi berjalan 2 arah. 

 

PENUTUP 

Sejak masuknya Covid-19 di Indonesia, masyarakt diminta untuk tetap di 

rumah dan melakukan segala sesuatu dari rumah. Selama di rumah saja mungkin 

banyak orang yang akhirnya sulit menjaga kesehatan karena tidak bisa berolah 

raga di luar rumah seperti biasanya atau terlalu banyak bermalas-malasan di 

rumah tetap bisa hidup sehat selama di rumah dengan mengikuti tips di rumah 

selama pandemi Covid-19 dengan cara Berolah raga agar tubuh dan pikiran tetap 

sehat selama dirumah, selain berjemur anda harus tetap meluangkan waktu untuk 

berolah raga. Tidak perlu olah raga berat, olah raga ringan seperti lari-lari kecil di 

sekitar rumah sudah cukup untuk membuat badan tetap bergerak. Selain itu, 

lakukan aktivitas fisik di rumah seperti membersihkan rumah juga efektif sebagai 

pengganti olah raga di luar rumah. Dengan olah raga rutin setiap hari dapat 

menjaga tubuh agar tetap sehat, terutama dapat meningkatkan daya tahan tubuh 

agar terlindungi dari virus. Salah satu olah raga yang bias dilakukan yaitu senam 

aerobik , guna untuk menurunkan berat badan yang berlebih, menurunkan risiko 

sindrom metabolik, menormalkan kadar lemak darah, dan mengurangi risiko 

kanker dan meningkatkan kualitas tidur. 
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ABSTRAK 

 

Organisasi kesehatan Dunia (WHO) pada 31 Januari 2020 menetapkan 

bahwa Covid-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan 

Dunia atau biasa disebut  Public Health Emergency of International Concern 

(PHEIC) (Nathavitharana et al., 2020). Wabah penyakit ini begitu sangat 

mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit 

oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus 

Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus 

rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah lockdown dan 

social distancing (Supriatna, 2020). Para pekerja juga masih melaksanakan sistem 

WFH (Work From Home). Semua kegiatan dilakukan di rumah, mulai dari 

belajar, bekerja sampai semua kegiatan yang biasanya harus dilakukan di luar 

rumah kini harus dilakukan secara berjauhan dan harus tetap di rumah karena 

pandemi Covid-19 ini belum juga berakhir (Mungkasa, 2020). KKN pada masa 

sekarang ini bersamaan dengan pandemi covid 19, berimplikasi pada  perbedaan  

tata  kelola  dengan  masa  normal. Dengan adanya berbagai dampak tersebut, 

disusun program yang Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Rowosari Kecamatan 

Tembalang, Kota Semarang terkait dengan penanggulangan dampak COVID-19 dari 

segi kesehatan, ekonomi, dan Pendidikan melalui pemasangan poster dan MMT di 

mailto:indri@unissula.ac.id
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titik-titik strategis desa Muntuksari,serta pengadaan webinar terkait strategi dan 

peningkatan produktivitas UMKM di era new normal yang dilakukan secara daring, 

memberikan pendampingan belajar kepada anak anak Paud di Kelurahan Rowosari.  
  

 

PENDAHULUAN 

Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  adalah  sebuah bentuk implementasi  dari  

Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  menggunakan  metode  memperkenalkan dan   

memberikan   pengalaman   bekerja   dan   belajar   mahasiswa   dalam   

pemberdayaan  masyarakat. KKN   di   masa   sekarang   ini   tampaknya   agak   

berbeda dengan   sebelumnya (Fitria et al., 2021). Karena  pada  masa  sekarang  

bertepatan  dengan pandemic Covid  19.  Covid  19  memasuki Indonesia  pada  

bulan  Maret  2020. Hal  tersebut  menyebabkan  segala  aktivitas  menjadi  

berbeda dan terbatas termasuk kegiatan pengabdian Mahasiswa yakni Kuliah 

Kerja Nyata (Ahmad Ulil Albab Al Umar et al., 2021). Pengabdian pada 

masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat 

tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk 

apapun (Churaez et al., 2020) 

KKN pada masa sekarang ini bersamaan dengan pandemi covid 19, 

berimplikasi pada  perbedaan  tata  kelola  dengan  masa  normal.  KKN  pada  

tahun  2021  ini  dapat  dilakukan  melalui beberapa macam cara seperti, KKN 

Mandiri Dari Rumah (KKN -DR) dan KKN Mandiri Berkelompok  di  Lokasi  

Desa  (KKN-DL).  KKN-DR  dilakukan  secara  mandiri  di  wilayah domisili  

masing -masing  Mahasiswa,  namun  masih  berbentuk  kelompok  yang  

dibentuk secara mandiri oleh peserta. KKN-LD dilakukan secara berkelompok di 

lokasi desa atas ijin pemda masing -masing. Proses pembentukan kelompok juga 

dilakukan secara mandiri oleh Mahasiswa (Ahmad Ulil Albab Al Umar et al., 

2021). 

Dampak pandemi Covid-19 juga dirasakan pada masyarakat menengah ke 

bawah, karena perekonomian menurun dan juga banyak Pengurangan Hak Kerja 

(PHK) bagi para pegawai di perusahaan/pabrik. Banyak pedagang kaki lima yang 

tidak bisa berjualan dengan normal karena adanya wabah virus corona dan 

kekurangan mata pencaharian, lalu jasa ojek online pun tidak bisa beroperasi 

seperti biasa karena adanya aturan PSBB dan orderan jasa yang menurun karena 

adanya social distancing (Eddy & Harahap, 2020). Seluruh segmen kehidupan 

manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara 

memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk 

Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba, pemerintah di belahan bumi 

manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup 

sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk 

menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka survive 
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para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi (Supriatna, 2020). 

Perilaku sosial dengan menerapkan prokotol kesehatan di era pandemi Covid-19 

dapat melindungi dan terhindari dari penularan. Karena itu, pelaksanaan KKN 

Tematik bagi masyarakat  luas  bermanfaat  untuk   membantu   mengembangkan  

dan menerapkan   pengetahuan  akademik  yang  dapat  diukur   permasalahan   di 

dalam masyarakat, berpikir, bersikap dan mengambil tindakan secara real serta 

mencari solusi. Kegiatan ini dilakukan  melalui cara  komunikasi, sosialisasi  dan 

koordinasi dengan berbagai pihak stakeholderseperti masyarakat, pemerintah   

setempat,  gereja  dalam penerapan protokol Kesehatan (Aprilia Heydemans et al., 

2021). 

Mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat 

dihimbau untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai protokol kesehatan 

semasa pandemi Corona virus. Salah satu bentuk protokol tersebut adalah 

menjaga kebersihan dan tidak melakukan kontak langsung dengan pasien positif 

Corona virus, menggunakan masker pelindung wajah saat bepergian atau diluar 

rumah, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan 

handsanitizer,penerapan social distancing dengan menjaga jarak sejauh 1 meter 

dan menutup mulut saat batuk atau bersin menggunakan lengan (Dea & Pinasti, 

2020).  

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan sebuah penanganan strategis dan 

mendesak untuk memulihkan perekonomian, tidak hanya masalah perekonomian 

yang timbul, masalah pada pendidikan, dan juga kesadaran akan kesehatan 

masyarakat ditengah pandemic ini diperlukan kebijakan pemerintah agar 

masayarakat tidak terus terpuruk. Dalam  menanggulangi  masalah  yang  dihadapi    

pelaku    UMKM    dan    koperasi, pemerintah melaksanakan beberapa upaya.  

Salah  satunya  adalah,  memasukkan  pelaku  UMKM   dan   koperasi   sebagai   

penerima  program bantuan pemerintah, seperti Kartu Prakerja,  subsidi  tarif  

listrik, dan  Keluarga Harapan. Pemerintah juga memberikan keringanan 

pembayaran pajak selama enam bulan,  sejak  April  2020  hingga  September 

2020. Juga merelaksasi dan merestrukturisasi   pembayaran    pinjaman bagi 

pelaku UMKM dan  koperasi, kementerian   koperasi   dalam   dan   UMKM 

dalam  seminar  International  yang  digelar secara    daring  melalui  Zoom  oleh  

Institut Koperasi  Indonesia  (Ikopin) (Amri, 2020). 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XII Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang dilakukan pada bulan Agustus 2021. Program kerja yang 

dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah 

penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Program Kerja yang kami 

laksanakan mulai dari hari Senin,2 Agustus 2021 hingga 19 Agustus 2021 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 170 

meliputi perizinan kepada kantor kelurahan, ketua RW, pemaparan program kerja 

seperti mengadakan webinar secara daring, pendampingan belajar di Paud secara 

offline, dan juga membuat video edukasi mengenai penerapan protokol Kesehatan 

covid-19, pemasangan  poster dan MMT di berbagai tempat Desa Muntuksari, dan 

pembagian buku saku kepada warga desa Muntuksari. Adapun rincian 

kegiatannya sebagai berikut: 

1. Penyuluhan mengenai edukasi pencegahan COVID-19 berisi 5M dengan 

media video edukasi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota 

Semarang. 

2. Penyuluhan mengenai cara hidup sehat agar dapat meningkatkan imun tubuh 

dengan media poster  di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota 

Semarang. 

3. Penyuluhan mengenai penggunaan masker yang baik dan benar di masa 

pandemi dengan media MMT di Kelurahan Rowosari, Kecamatan 

Tembalang, Kota Semarang. 

4. Membuat buku saku mengenai cara isoman dirumah yang baik dan benar. 

5. Memberikan pendampingan pembelajaran kepada siswa dan siswi Paud  

Falahul Muslimin  mengenai materi yang bersangkutan dengan Paud Falahul 

Muslimin tersebut.  

6. Mengadakan proyek webinar mengenai “Strategi dan Peningkatan 

Produktivitas UMKM di Tengah Situasi Pandemi “ 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelurahan Rowosari merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

wilayah Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kelurahan Rowosari mempunyai 

luas wilayah sebesar 799,577 Ha. Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang 

memiliki wilayah yang cukup luas dengan batas batas wilayah utara: Desa 

Kebunbatur Kabupaten Demak, Selatan: Desa Kalikayen Kabupaten Semaran, 

Timur: Desa Banyumeneng Kabupaten Demak, Barat: Kelurahan Meteseh Kec. 

Tembalang. Jumlah lembaga masyarakat sebanyak: 9 RW dan 44 RT.Persebaran 

penduduk yang tidak merata serta kondisi wilayah yang dataran bergelombang 

menjadikan akses informasi dari Kelurahan tidak dapat maksimal sampai kepada 

masyarakat tepat waktu. Warga masyarakat yang berada di wilayah perbatasan 

kabupaten/Kota memiliki jarak yang cukup jauh seperti RW I dan RW IX hingga 

+ 6 - 7 Km untuk sampai ke kantor Kelurahan Rowosari dengan akses jalan yang 

sebagian masih kurang memadai. Kondisi wilayah yang berada di pinggiran kota 

semarang dan berbatasan dengan 2 desa di 2 kabupaten mejadikan masyarakat 

Kelurahan Rowosari masih kental dengan corak pedesaan yang masih akrab 

dengan sistim kekerabatan sekaligus memiliki 2 corak karakter masyarakatnya. 

Pertemuan warga di tingkat RT dan RW yang rutin dilaksanakan di kelurahan lain 
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belum menjadi budaya / hal yang harus dilakukan oleh warga Kelurahan 

Rowosari, dimana pertemuan warga dilakukan hanya saat pengajian sehingga 

informasi dari pemerintah Kelurahan Rowosari tidak dapat maksimal dan 

seringkali terlambat diterima warga masyarakat. Data Mata Pencaharian 

Penduduk Kelurahan Rowosari per-Agustus 2017: 

1. Industri / swasta: 2.226 jiwa. 

2. Pertukangan/Buruh Bangunan: 1.679 jiwa. 

3. Tani (Tanah milik sendiri): 588 jiwa. 

4. Buruh Tani: 801 jiwa. 

5. Wiraswasta: 105 jiwa. 

6. Jasa: 501 jiwa. 

7. PNS/POLRI/TNI: 25 jiwa. 

Dari data kependudukan tersebut dengan jumlah penduduk yang cukup 

besar menjadikan Kelurahan Rowosari dalam kegiatan pelayanan publik sehari - 

hari cukup padat / sibuk. 

 

Gambar 1. Gambaran peta wilayah Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, 

Kota Semarang. 

Program kerja yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan prioritas 

masalah, di antaranya: 

1. Penyuluhan video edukasi 

Program ini bertujuan untuk memberikan dampak perubahan kepada 

masyarakat khususnya warga Kelurahan Rowosari dalam meningkatkan kesadaran 

mengenai protokol Kesehatan (5M) yang disesuaikan oleh himbauan pemerintah 
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saat ini. Video Edukasi dibagikan melalui social media, dan juga beberapa group 

Whatsapp warga Desa Muntuksari. 

  

 
Gambar 2. Proses Pembuatan Video Edukasi “Menggunakan Pakaian Panjang” 

 

 
Gambar 3. Proses Pembuatan Video Edukasi “Etika batuk dan bersin” 

 

 
Gambar 4. Proses Pembuatan Video Edukasi “Gunakan Hand sinitizer dan cuci 

tangan” 

 

 
Gambar 5. Proses Pembuatan Video Edukasi “Gunakan tissue saat memegang 

benda” 
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Gambar 6. Proses pembuatan video edukasi “Selalu gunakan masker 2 lapis” 

 

2. Pemasangan poster 

Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat khususnya warga 

Kelurahan Rowosari untuk lebih mudah memahami cara menjaga Kesehatan 

tubuh dimasa pandemi ini. Pembuatan poster dengan ukuran A1 sebanyak 15 

lembar ini di pasang di beberapa tempat strategis di Desa Muntuksari. 

 

 
Gambar 7. Poster yang dipasang di 15 titik di Desa Muntuksari, Kecamatan 

Tembalang, Kota Semarang. 
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Gambar 8. Pemasangan Poster di Pos Kamling. 

 

 
Gambar 9. Pemasangan poster di warung warga. 

 

 
Gambar 10. Pemasangan poster di balai desa. 
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Gambar 11. Pemasangan poster di rumah warga. 

 

 
Gambar 12. Pemasangan poster di warung warga. 

 

 
Gambar 13. Pemasangan poster di TPQ. 
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Gambar 14. Pemasangan poster di mading masjid. 

 

 
Gambar 15. Pemasangan poster di warung warga. 

 

3. Pemasangan MMT 

Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat khususnya warga 

Kelurahan Rowosari mengenai cara memakai masker yang benar yang telah 

dianjurkan oleh Pemerintah melihat dengan perkembangan Covid-19 di Era 

Sekarang, MMT ini dipasang berukuran 200x100 cm dan di pajang didepan 

kantor kelurahan karena letak yang strategis dan warga mudah untuk membaca 

dan melihat. 
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Gambar 16. MMT yang dipasang di kantor Kelurahan Rowosari. 

 

 
Gambar 17. Pemasangan MMT di kantor Kelurahan Rowosari. 

  

4. Membagikan buku saku 

Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat 

khususnya warga Kelurahan Rowosari perihal Isolasi Mandiri yang baik dan 

benar, dengan buku saku ini maka masyarakat mudah memahami dan membaca, 

buku saku berjumlah 50 ini berisi mengenai tata cara isolasi mandiri yang baik 

dan benar, apa saja yang dibutuhkan dan yang harus dipersiapkan saat isolasi 

mandiri.  
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Gambar 18. Pembagian buku saku panduan isolasi mandiri ke warga Kelurahan 

Rowosari.  

 

 
Gambar 19. Pembagian buku saku panduan isolasi mandiri ke warga Kelurahan 

Rowosari. 

  

5. Pendampingan belajar di Paud  

Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan mendampingi anak 

anak paud supaya lebih giat dalam belajar, memberikan pengetahuan yang 

awalnya mereka tidak paham menjadi paham, kelas paud dilakukan setiap 

minggunya 4x pertemuan, dengan tema pembelajaran yang berbeda, selain 

pendampingan belajar kami juga memberikan beberapa reward kepada anak anak 

paud dengan melakukan kuis dan juga game. 
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MINGGU KE-1 

 

 
Gambar 20. Dokumentasi bernyanyi Bersama anak-anak paud sebelum masuk 

kelas.  

 

 
Gambar 21. Dokumentasi pembagian PR anak-anak Paud. 

 

 
Gambar 22. Dokumentasi Belajar Mengenai Alat-alat Indera.  
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MINGGU KE 3 

 

 
Gambar 23.  Lomba hias sepeda di acara 17 Agustus dan memberikan hadiah. 

 

 
Gambar 24. Perpisahan dengan anak anak Paud Falahul Muslimin. 

 

6. Mengadakan WEBINAR  

Program webinar ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk lebih 

paham terkait manajemen UMKM dan meningkatkan produktivitas UMKM 

terkait dampak pandemi COVID-19, baik masyarakat umum maupun pelaku 

usaha UMKM sehingga dapat bangkit dan berdampingan dengan COVID-19 dari 

segi ekonomi dan segi psikologis. Target peserta webinar yaitu Pengelola UMKM 

di Kelurahan Rowosari dan masyarakat umum. Webinar ini dilaksanakan secara 

daring melalui zoom meeting. Webinar ini diikuti oleh total 78 yang bergabung di 

zoom meeting. 

Strategi dan Peningkatan Produktivitas UMKM di Era New Normal 

menghadirkan dua pembicara yang merupakan dosen di Universitas Islam Sultan 

Agung. Materi pertama terkait “Manajemen UMKM di Era New Normal” 

disampaikan oleh Ibu Dr. Indri Kartika, SE.,M.Si,Akt,CA yang merupakan dosen 
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Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Dalam materi ini disampaikan 

beberapa hal di antaranya: 

1. Peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, dan penyedia 

lapangan kerja 99,99%. 

2. Tantangan UMKM seperti SDM, manajerial keuangan, motivasi rendah.  

3. Kondisi New Normal yang berpengaruh terhadap UMKM. 

4. Tata Kelola Keuangan yang akurat dan tepat sasaran. 

 

 
Gambar 25. Dokumentasi pemaparan materi pertama webinar mengenai “ 

manajemen UMKM di era new normal” oleh ibu  Dr. Indri Kartika S.E.,M.Si, 

Ak.t, CA. 

 

Materi ke-dua berjudul “Digital Marketing” disampaikan oleh Ibu Sri 

Sulistyowati, SE., M.Si, dengan berberapa bahasan di antaranya: 

1. Pemaparan alasan mengapa internet penting dalam mempengaruhi marketing . 

2. Aktivitas E-Commerce di tahun 2020 dan Pendapatan berdasarkan jenis barang. 

3. Langkah Langkah pentng dalam digital marketing. 

4. Beberapa contoh pasar online dan cara menggunakannya. 

 

 
Gambar 26. Dokumentasi pemaparan materi kedua webinar mengenai “Digital 

Marketing ” oleh Ibu Sri Sulistyowati S.E.,M.Si) 
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PENUTUP  

Tim KKN Kelompok 89 telah melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat berupa Pemasangan poster di 15 titik di Kelurahan Rowosari, 

Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Melakukan pemasangan poster dan 

MMT tentang edukasi memakai masker yang benar dan cara meningkatkan daya 

tahan tubuh di masa pandemi, Webinar “Strategi dan Peningkatan Produktivitas 

UMKM di Era New Normal”, dan Membuat Vide Edukasi tentang Protokol 

Kesehatan Covid-19 serta membuat dan menyebarkan buku saku tentang panduan 

isolasi mandiri kepada masyarakat desa Muntuksari. Demikian laporan ini kami 

buat sebagai hasil dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada 2 

Agustus hingga 19 Agustus 2021 dengan kegiatan-kegiatan terkait 

penanggulangan dampak COVID-19 oleh mahasiswa peserta KKN di Kelurahan 

Rowosari, Kecamatan Tembalang,Kelurahan Rowosari, Kota Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah. 
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ABSTRAK 

 

Wabah virus Covid-19 di Indonesia Sejak tahun 2020 banyak memakan 

korban jiwa untuk masyarakat Indonesia, semua upaya telah dilakukan pemerintah 

untuk menekan penyebaran virus Covid-19 salah satunya yaitu program vaksinasi 

yang dilakukan di Sentara vaksin Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

dilaksanan selama bulan Juli sampai September.  Mahasiswa KKN Tematik 

kelompok 95 ikut berperan dalam menyukseskan program vaksinasi dengan 

membantu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yaitu berupa 

pendampingan pendaftaran vaksin di Victori.semarangkota.go.id selain itu juga 

mahasiswa KKN Tematik kelompok 95 juga membantu memberikan pelayanan 

pada regestrai dan cetak sertifikat untuk memasukan data masyarakat yang akan 

melakukan vaksin, selain itu juga melakukan pemasangan poster yang tujuannya 

sebagai media informasi alur proses vaksinasi di Sentar Vaksin Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 
  
 

PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 telah mewabah di Indonesia sejak tahun 2020. Sudah 

banyak cara serta strategi yang dilakukan pemerintah dalam menangani 

penyebaran virus ini Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk menekan 

penyebaran virus Covid – 19 yaitu dengan mengadakan program vaksinani yang 

dilakukan di sentra vaksin daerah di seluruh Indonesia. Adapun vakin yang 

digunakannya yaitu Sinovac, Astrazenecca, Moderna dll. Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kota Semarang untuk 

mengurangi jumlah penyebaran virus Covid-19 dengan membuat program 

vaksinasi di sentra vaksin unissula yang dilaksanakan dari hari Senin sampai 

dengan hari Jumat. 

mailto:bagusswp@unissula.ac.id
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Contoh permasalahan yang sering muncul dan sangat berimbas kepada 

masyarakat yang akan melakukan vaksinansi yaitu kebijakan pendaftaran online 

melalui website Victori kota Semarang, dengan adanya kebjakan ini masyarakat 

merasa terlalu rumit proses pendaftarannya sehingga ada beberapa masyarakat 

yang memilih untuk tidak vaksin. 

Melalui KKNT UNISSULA Periode XII  program kerja bukan hanya 

pendampingan pendaftaran di website Victori namun juga membantu 

mensosialisasikan melalui pamfhlet dan poster. Selain sosialisasi juga mempunyai 

program kerja membantu registrasi peserta vaksin dan cetak sertifikat peserta 

vaksin di Sentra Vaksin Universitas Islam Sultan Agung.  

Dari berbagi permasalahan di atas, berikut adalah usulan penyelesaian 

masalah yang kami ajukan dalam bentuk program kerja: 

a. Pengidentifikasian masalah diwebsite Victori. 

b. Membantu menyelesaikan masalah jika terjadi kendala. 

c. Menyalurkan komplain kepada yang berwenang menangani website Victori. 

 

Adapun tujuan dari kegiatan di atas yaitu sebagai berikut: 

a. Agar lembaga tinggi menghasilkan sarjana sebegai penerus pembangunan 

yang lebih menghayati masalah kompleks yang dihadapi masyarakat dan 

belajar menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan 

interdisipliner. 

b. Agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan pengaplikasian di era 

Revolusi Industri 4.0 melalui keterlibatan dengan masyarakat dalam rangka 

mewujudkan peradaban Islam. 

c. Ikut serta pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya 

masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan bagi masyarakat yang 

terdampak pandemi Covid-19. 

d. Membantu meberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dalam proses 

vaksinasi di Sentra Vaksin UNISSULA. 

 

Adapun sasaran kegiatan  dalam pelaksanaan KKN Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang di Sentra Vaksin adalah masyarakat kota Semarang dan 

sekitarnya. 

 

METODE  

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, 

sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. Moenir mengatakan bahwa pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Standar dalam 

pelyanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan 

pelayanan yang baik. 
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Pelayanan yang digunakan dalam pelayanan di Sentra Vaksin UNISSULA 

oleh KKNT UNISSULA Kelompok 95 adalah melakukan pendampingan 

pendaftaran di website Victori kota Semarang, dengan dilakukannya 

pendampingan dapat diharapkan masyarakat tidak melakukan kesalahan dalam 

memasukan data seperti nama, NIK ,tempat ringgal, dan lain sebaginnya. Selain 

itu juga KKNT UNISSULA Kelompok 95 melakukan pelayanan resgistrasi dan 

cetak kartu vaksin yang diharapkan dapat membantu proses percepatan pelayanan 

vaksinasi kepada masyarakat di Sentra Vaksin UNISSULA. KKNT UNISSULA 

dilakukan selama 17 hari. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia 

dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk 

menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih 

produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, namun dalam pelaksanaan 

vaksinasi Covid-19 harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu diberbagai 

website, salah satunya yaitu Victori.semarangkota.go.id. Dengan diadakannya 

pendaftaran diwebsite Victori.semarangkota.go.id membuat masyarakat merasa 

kebingungan bagaimana proses pendaftarannya, maka dari itu kami kelompok 

KKNT UNISSULA kelompok 95 membuat program yang berjudulkan alur proses 

pendaftaran online melalui website Victori di sentra vaksin unissula. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam KKN Tematik ini adalah 

mengoptimalkan pelayanan vaksin di sentra vaksinasi UNISSULA kepada 

masyarakat kota Semarang dan sekitarnya. 

Berikut ini beberapa permasalahan yang ada di webiste 

Victori.semarangkota.go.id  
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a. Terjadi tidak kesesuaian data pada Victori 

 

 
 

b. Ada beberapa data yang tidak ditemukan 

 

 
 

c. Ada beberapa data yang terlewatkan 

Selain melakukan pengidentifikasi pada website Victori kota Semarang, kelompok 

95 KKN Tematik Unissula juga melakukan kegiatan program kerja yang lain 

seperti berikut ini. 
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a. Pelayanan registrasi pada sentra vaksin Unissula 

Pada pelayanan registrasi peserta akan mengisi formulir pendaftaran terlebih 

dahulu kemudian akan dilanjut ke bagian regestrasi yang akan 

mencocokkanya data yang ada diformulir dengan data yang ada di Victori dan 

p-care BPJS Kesehatan 

 

 
 

b. Pelayanan sertifikasi pada sentra vaksin Unissula 

Pada Tahap sertifikasi, peserta yang sudah vaksin akan dimitai data diri 

kembali untuk dicocokan ulang dengan Victori dan akan menerima cetak 

kartu vaksinasi. Peserta juga akan ditanyai apakah setelah pemberian vaksin 

mempunyai gejala atau keluhan. 

 

 
 

c. Pembuatan poster 

Pada program pembuatan poster di sini digunakan senagai media informasi 

kepada masyarakat yang akan vaksin di sentra Vaksin Unissula. 
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d. Penumbuhan motivasi 

Motivasi merupakan sebuah dorongan dasar yang menggerakan individu 

untuk bertindak. Dorongan ini muncul pada dalam diri individu yang 

menggerakan untuk melakukan suatu tindakan dalam dirinya. Oleh karena itu 

tindakan yang dilakukan oleh individu didasari oleh motivasi pada tema 

tertentu sesuai motivasi yang mendasarinya. Motivasi juga dikatakan dalam 

mau melaksanakan dan tidak melaksanakan suatu tindakan tertentu. Motivasi 

lebih mengarah pada tindakan untuk mencapai suatu target tertentu. Motivasi 

merupakan suatu kekuatan baik dari dalam maupun dari luar yang 

mempengaruhinya  

 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik Universitas Islam Sultan Agung  kelompok 95 yang 

berlokasikan di Sentra Vaksin UNISUULA ini adalah kegiatan KKN dengan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu program pemerintah 

dalam menyukseskan vaksinasi agar dikota Semarang. 

Demikian Book Chapter tentang memotivasi dan mendampingi petani ini 

dibuat sebagai kerangka acuan dan gambaran singkat mengenai pelaksanaan 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan respon dari berbagai 

pihak. Kepada semua pihak yang telah membantu Mahasisswa Kelompok 95 

Peserta KKN TEMATIK PERIODE XII Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang mengucapkan terima kasih atas partisipasinya.   

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

http://victori.semarangkota.go.id/pendaftaran/umum 

http://repository.radenintan.ac.id/1127/3/BAB_II._OK.pdf 

http://victori.semarangkota.go.id/pendaftaran/umum
http://repository.radenintan.ac.id/1127/3/BAB_II._OK.pdf
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https://pedulilindungi.id/ 

https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus 

https://www.jbiomedkes.org/index.php/jbk/article/view/132 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15103  

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/11520  

http://www.jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/87  
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https://covid19.go.id/vaksin-covid19
https://pedulilindungi.id/
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15103
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/11520
http://www.jabb.lppmbinabangsa.id/index.php/jabb/article/view/87
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/37895
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20 
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Wafa, Yulistinawati 

 

Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang  
 

E-mail: fayizabyan@std.unissula.ac.id 

 

 

ABSTRAK 

 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi masyarakat 

dalam melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Meskipun pemerintah menerapkan 

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) masih banyak 

masyarakat yang diharuskan atau terpaksa beraktivitas di luar rumah untuk mencari 

nafkah bagi keluarganya,  sayangnya masih banyak masyarakat yang mengabaikan 

protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dari hal tersebut, 

kelompok KKN UNISSULA Periode XI Kelompok 100 memberikan sosialisasi 

dan memberikan edukasi melalui media poster yang diupload di media sosial 

kepada masyarakat Desa Sumberejo seputar pandemi COVID-19. Kegiatan 

sosialisasi dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada hari Jumat, Agustus 2021 

dan Kamis, 19 Agustus 2021. Untuk mencegah risiko penularan dan kerumunan, 

pihak perangkat desa menyarankan untuk memberikan sosialisasi kepada 

organisasi IPNU dan IPPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama). Kegiatan 

sosialisasi ini dilakukan dengan mempresentasikan topik/tema yang sudah 

ditentukan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada 

berkaitan dengan pandemi COVID-19 dan berbagi informasi mengenai cara 

memilih informasi/berita yang benar. Setelah melakukan presentasi, dilanjutkan 

dengan sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta sosialisasi. Dengan rangkaian 

kegiatan ini diharapkan sebagai masyarakat di Desa Sumberejo mengetahui, 

memahami dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan informasi yang 

diberikan. 
 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral 

pada waktu dan daerah tertentu. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung 

antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat 

mailto:fayizabyan@std.unissula.ac.id
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Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi 

untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri 

Dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, berdasarkan hasil observasi pada 

tahap survei awal didapatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan 

protokol kesehatan di Desa Sumberejo dianggap masih rendah, ditambah lagi 

dengan padatnya penduduk namun masyarakatnya masih belum mengikuti 

protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan 3M, yaitu mencuci tangan, 

menjaga jarak, dan menggunakan masker. Oleh karana itu hal ini dianggap 

menjadi urgensi yang harus dilakukan tindakan sosialisasi dan penyuluhan kepada 

masyarakat, agar mampu untuk mengikuti protokol kesehatan dan menjalankan 

roda perekonomian seperti biasa. 

Penanganan akibat COVID-19 ini harus dilakukan secara cepat dan 

tepat,apalagi penyebaran hoax di media sosial yang seolah-olah COVID-19 ini 

penyakit yang sangat mematikan. Penyebaran berita bohong atau hoax melalui 

media sosial akhir-akhir ini sering digunakan oleh oknum-oknum yang tidak 

bertanggungjawab untuk membuat gaduh dan kepanikan dikalangan masyarakat 

dengan cara memposting berita yang tidak benar. Dilihat dari motif dan modus 

operasinya, perbuatan penyebaran berita bohong ini dilakukan hampir disetiap 

kalangan, baik kalangan terpandang hingga masyarakat bawah, bahkan kalangan 

terpelajar sekalipun. Penyebaran berita bohong ini umumnya menggunakan media 

sosial, seperti facebook, whatsapp group, twiter dan lain-lain yang mudah diakses 

oleh semua kalangan. 

 

METODE 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Periode XII Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang dilakukkan pada bulan Agustus 2021. Program 

kerja yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna 

mencegah penularan virus COVID-19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini 

tim KKN Kelompok 100 menggunakan metode terbatas dalam kegiatan yaitu 

mengundang 30 anggota IPNU IPPNU PR Desa Sumberejo sebagai masyarakat 

Desa Sumberejo. Metode tersebut digunakan karena faktor resiko tertular virus 

COVID-19 apabila mengundang terlalu banyak audien untuk mengikuti kegiatan 

dan memenuhi aturan pemerintah untuk tetap membatasi kegiatan umum, 

sehingga diminimalisir dengan cara membatasi peserta yang mengikuti kegiatan 

sosialisasi. 

Program kerja ini kami laksanakan pada hari Jum’at, 14 Agustus 2021 

sampai dengan Kamis, 19 Agustus 2021. Dilaksanakan di Masjid Desa 

Sumberejo. Pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pukul 19.00 – 22.00 WIB. 
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Penyampaian materi terdiri dari 2 (dua) sesi yaitu: Deteksi dini COVID-19, PHBS 

pasca COVID-19, dan seputar hoaks. Penyampaian materi dilakukan oleh tim 

KKN 100 secara bergantian dengan sesi tanya jawab di akhir presentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut KEMENKES Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 dan 

penelitian (Dougherty, 2021) peraturan tentang protokol kesehatan mendapatkan 

pembaharuan, antara lain seperti penggunaan masker 2 lapis saat hendak 

bepergian serta ajakan pemerintah untuk vaksinasi. Hal ini terbukti dapat 

mengurangi resiko paparan virus varian terbaru, penggunaan masker 2 lapis 

(masker bedah dan masker kain) terbukti efektif 85,4% dapat memblokir partikel 

atau droplet di udara. 

Program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) melakukan sosialisasi dan 

edukasi baik dengan masyarakat setempat maupun khalayak umum. Kegiatan 

tersebut dilakukan  secara bertahap oleh Kelompok KKN 100, yang terdiri: 

 

 Sosialisasi tahap pertama 

Sosialisasi ini mengangkat tema pencegahan penularan penyakit oleh 

Yulistinawati, dalam materi ini disampaikan informasi dan mencuci tangan yang 

benar dengan menggunakan tehnik WHO sesering mungkin dan dapat digantikan 

dengan menggunakan hand sanitizer saat setelah menyentuh benda/ barang yang 

sering dipakai atau dipegang diri sendiri atau orang lain seperti gagang pintu. 

Selain itu disampaikan juga materi ciri-ciri orang yang memiliki gejala COVID-

19, cara mendeteksi dengan melakukan test swab. 

Materi selanju1tnya disampaikan oleh Rahardian Aulia Pratama tentang 

tata cara isolasi mandiri yang baik saat terkonfirmasi positif dan hal-hal yang 

perlu diwaspadai setelah sembuh dari penyakit. Antusiasme audience tergolong 

tinggi banyak yang melakukan tanya jawab setelah sosialisasi, dikarenakan masih 

minimnya pengetahuan awal tentang kesehatan dimasa pandemi selain itu 

masyarakat Desa Sumberejo sebagian besar sudah melakukan vaksinasi dan 

banyak yang mengeluhkan tentang KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan 

tim Kelompok KKN 100 menyampaikan informasi terkait KIPI tersebut dan 

mengajak masyarakat lainnya untuk mengikuti vaksinasi. 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 194 

 

 

Gambar 1. Penyampaiyan materi sosialisasi tentang deteksi din dan hal yang harus 

dilakukan saat isolasi mandiri oleh Kelompok KKN 100 kepada masyarakat Desa 

Sumberejo. Materi disampaikan oleh Rahardian Aulia Pratama. 

 

 Sosialisasi tahap kedua 

Tema sosialisasi tahap kedua disampaikan oleh Fitradi Riono Panji tentang 

PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dan berita hoaks oleh Fayiz Abyan. PHBS 

sesuai anjuran (KEMENKES, 2020) merupakan upaya kesehatan yang dilakukan 

masyarakat agar agar mampu mewujudkan hidup yang lebih berkualitas dan perilaku ini 

harus dipraktikan setiap hari agar membentuk suatu kebiasaan. Utamanya saat kondisi 

pandemic seperti ini perlu ditekankan tentang PHBS, masyarakat Desa Sumberejo sudah 

melakukan beberapa tindakan PHBS seperti menjaga kebersihan lingkungan, istirahat 

cukup, dan memakai masker. Beberapa hal seperti etika batuk yang benar dan komposisi 

makanan yang bergizi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat ditunjukan 

banyaknya pertanyaan yang timbul di akhir sosialisasi. Materi kedua tentang seputar berita 

hoaks disampaikan Fayiz Abyan, karena belakangan ini banyak muncul berita hoaks dan 

hal ini ditekankan pada berita kesehatan. 

 

 

 

Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi tahap kedua tentang PHBS oleh Fitradi Riono 

Panji dan materi seputar berita hoaks oleh Fayiz Abyan. 
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 Publikasi konten pemerintah terkait pandemi COVID-19 

Pembuatan konten ini terdiri dari pembuatan poster dan pembuatan video 

edukasi oleh Kelompok KKN 100. Poster meliputi materi cara menghindari 

paparan seperti menggunakan masker 2 lapis dan cuci tangan WHO, selain itu ada 

cara deteksi dini virus COVID-19, manfaat vaksinasi, dan cirri-ciri berita hoaks. 

Video yang dibuat oleh Kelompok KKN 100 meliputi ajakan vaksinasi kepada 

masyarakat, belakangan terdapat informasi palsu seputar vaksin yang dapat 

menurunkan rasa percaya masyarakat dan menghambat proses vaksinasi. Isi yang 

didapatkan dari video seperti cara mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi, 

manfaat, cara kerja dan efek samping yang ada. 

Pelaksanaan pembuatan konten e-poster dan video edukasi ini ditujukan 

kepada masyarakat umum dengan menyebarkan melalui media social seperti 

Twitter, grup Whatsapp, dan Instagram, yang diharapkan dapat menambah 

wawasan masyarakat. 

 

 
 

Gambar 3. Pembuatan konten e-poster pemerintah tentang cara mendeteksi dini 

COVID-19 oleh Yulistinawati. 
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Gambar 4. Pembuatan video yang dilakukan Kelompok KKN 100 dan 

pelaksanaan edit video yang dilakukan oleh Risyal Sirril Wafa. 

 

PENUTUP 

Tim KKN tematik UNISSULA kelompok 100 telah melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan pembuatan konten 

pemerintah terkait pandemic COVID-19. Pentingnya sosialisasi ini untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di desa Sumberejo agar 

memahami pentingnya menjaga kesehatan dan terhindar dari COVID-19. 

Harapannya setelah terlaksanannya KKN di desa Sumberejo dapat memberikan 

kemudahan kemasyarakat memahami pandemi COVID-19 sehingga dapat 

menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. 
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ABSTRAK 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 adalah program 

pengabdain mahasiswa guna membentuk kepedulian dalam memberdayaan dan 

mengedukasi masyarakat sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan 

menurunkan prevalensi kasusnya. KKN dilaksanakan dengan tetap mematuhi 

protokol kesehatan yang berlakuseperti menjaga jarak (physical distancing), 

memakai masker, dan melaksanakan program vaksinasi yang diadakan 

pemerintah. Kelompok 107 KKN tematik Unissula mengikuti program dengan 

dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) yang proses bimbingannya 

dilaksanakan secara daring. Pelaksanaan KKN tematik COVID-19 ini bertempat 

pada Desa Waru RT 02 RW 06, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa 

Tengah, Indonesia. Pelaksanaan program kerja KKN dilaksanakan dengan 

metode penyuluhan baik lisan, media cetak, dan elektronik. Program kerja 

dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu dimulai pada tanggal 14 – 19 

Agustus 2021.  

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan atau pengajaran memiliki peran penting dalam penataan 

generasi bangsa dari individu-individu muda. Pengajaran pada dasarnya 

merupakan suatu keteraturan pembangunan dan kemandirian manusia, dalam 

rangka menjadi penerus bangsa yang memiliki kemampuan dan dipersiapkan 

untuk menjalani kehidupan yang dapat diandalkan. Pendidikan mengajarkan para 

generasi bangsa untuk dapat menjalani hidup dan berani membuat pilihan. 

Menurut Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 23 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 20 ayat 2 menyatakan bahwa: 

“Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat”.  
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Ketiga aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan tingkat 

yang sesuai dan selaras dengan keyakinan bahwa lulusan perguruan tinggi dapat 

menjadi individu terpelajar, memuaskan dalam bidangnya masing-masing, 

mampu melakukan penelitian, dan berkomitmen pada diri sendiri, bangsa, dan 

negara. Mahasiswa pada dasarnya adalah tokoh pembangunan negara yang akan 

membangun negara di era selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi bagan dari 

perbaikan negara.  

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kerangka penerapan tri 

dharma perguruan tinggi. Melalui kegiatan KKN mahasiswa diberi kesempatan 

secara langsung bersama masyarakat untuk menerapkan segala bentuk yang telah 

diperoleh di perguruan tinggi. KKN bisa menjadi ruang belajar bagi mahasiswa 

untuk berkreasi dan menyalurkan pemikirannya melalui program kerja yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) didasarkan pada 

falsafah pendidikan yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya.  

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki manfaat dan 

tujuan yang sangat besar baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Sebab dalam 

pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dituntut untuk 

dapat membuat program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

setempat, sehingga nantinya program tersebut dapat dirasakan secara langsung 

hasilnya oleh masyarakat.  

Pandemi COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi prevalensinya. Hal 

ini disebabkan oleh terjadinya penularan infeksi COVID-19 antar individu. 

Penularan infeksi COVID-19 dapat terjadi secara spesifik dan secara tidak 

langsung. Penularan secara langsung terjadi melalui butiran dari hidung atau 

mulut seseorang yang mengidap COVID-19 ketika bersentuhan dengan 

seseorang yang mengidap COVID-19. Sedangkan, penularan secara sirkuler 

dapat terjadi karena seseorang menyentuh benda / permukaan yang telah ternoda 

oleh virus COVID-19 sehingga orang tersebut akan tertular infeksi COVID-19 

jika menyentuh mata, hidung, atau mulut.  

Penularan COVID-19 ini dapat ditekan dengan melakukan Pola Hidup 

Sehat dan Bersih (PHBS) dan melakukan protokol kesehatan seperti memakai 

masker, menjaga jarak, menerapkan etika batuk, dan mencuci tangan. Karena itu 

dianggap dapat membunuh virus  COVID-19. Untuk mengurangi penularan 

COVID-19, KKN Tematik COVID-19 Desa Waru melakukan berbagai kegiatan 

pencegahan. Salah satu kegiatannya adalah sosialisasi Pola Hidup Sehat dan 
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Bersih (PHBS), protokol kesehatan COVID-19, dan Edukasi Vaksinasi COVID-

19 pada warga Desa Waru.  

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hasil kegiatan KKN Kelompok 107 

yang telah dilakukan selama 2 minggu ini yang memasukkan program kerja yang 

telah disusun di awal.  

  

METODE  

Pelaksanaan program kerja KKN tematik kelompok 107 dilaksanakan 

selama kurang lebih 2 minggu di Desa Waru RT 02 / RW 06, Kecamatan 

Mranggen, Kabupaten Demak. Sebelum melaksanakan program kerja yang 

sudah direncanakan kami meminta izin dan berkoordinasi dengan pihak desa 

untuk mencari informasi mengenai kondisi desa setempat. Keompok kami 

melaksanakan program kerja dengan metode lisan, melalui video, media cetak 

dan elektronik.  

Program kerja yang dilaksanakan dalam bentuk media cetak yaitu poster. 

Poster kelompok KKN tematik Unissula 107 sebanyak 3 buah poster dengan 

tema penerapan protokol kesehatan dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Poster 

diletakkan di 15 titik di wilayah yang strategis, seperti balai desa, sekolah dasar, 

mushola, warung kelontong, dan tempat-tempat yang banyak dikunjungi warga 

desa. Selain poster, diberikan juga penyuluhan kepada masyarakat melalui media 

video bertema perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta bentuk-bentuk 

olahraga ringan yang meningatkan imunitas. Video juga di publikasikan pada 

media sosial agar semua masyarakat dapat mengaksesvideo penyuluhan tersebut. 

Kegiatan KKN tematik periode XII Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 

dilaksanakan dengan mematui protokol kesehatan yang berlaku. Sebagai 

penutupan kegiatan KKN kami memberikan plakat kepada Kepala Desa Waru 

sebagai kenang-kenangan.  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

KKN yang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu ini memberikan 

manfaat yang sangat besar terhadap mahasiswa maupun masyarakat desa sekitar. 

KKN ini dilaksanakan di Desa Waru RT 02 RW 06, Kecamatan Mranggen, 

Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kepala Desa Waru, perangkat desa serta 

masyarakat sekitar sangat mendukung adanya kegiatan KKN tematik ini. Warga 

Desa Waru mendukung kegiatan KKN dengan diizinkannya kelompok kami 

untuk melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan di wilayah desa 

setempat. Mengingat kegiatan KKN ini adalah tematik Covid, maka kelompok 

KKN Tematik 107 berinisiatif untuk mengadakan penempelan poster mengenai 

protokol kesehatan COVID19, penyuluhan mengenai pentingnya vaksinasi, serta 

webinar pada warga Desa Waru.   
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Adapun program yang Tim KKN lakukan yaitu sebagai berikut:  

1. Penempelan poster protokol kesehatan dan edukasi vaksinasi COVID-19,  

2. Melakukan penyuluhan terkait pentingnya program vaksinasi COVID-19,  

3. Sosialisasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui media 

sosial YouTube, dan  

4. Pelaksanaan kegiatan Webinar bertema “Cara Hidup Sehat Rasulullah 

SAW. di kala Pandemi Covid-19”  

 

Sudah banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat guna 

menurunkan prevalensi kasus COVID-19. Namun, prevalensi kasus di beberapa 

wilayah masih cukup tinggi ditambah dengan adanya virus covid varian baru 

yang tidak menimbulkan gejala, sehingga, edukasi tentang penerapan protokol 

kesehatan terhadap masyarakat sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar 

masyarakat mengerti tentang apa yang harus masyarakat lakukan untuk 

menurunkan prevaleni kasus COVID-19. Banyak hal yang belum diketahui 

masyarakat tantang bagaimana cara menerapkan protokol kesehatan COVID-19, 

seperti cara memakai masker, etika batuk yang benar, pentingnya vaksinasi, dan 

bagaimana cara menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga ringan. Peran 

edukasi terhadap masyarakat juga merupakan salah satu dari berbagai upaya 

mengubah pola pikir, perilaku, serta meningkatkan kedisiplinan individu.   

Salah satu faktor yang harus diterapkan masyarakat juga adalah adanya 

rasa optimisme dan motivasi, yang berarti masyarakat diharapkan untuk 

memiliki sikap atau rasa semangat dan percaya diri dalam menghadapi pandemi 

COVID-19 dan tetap produktif. Disamping pandemi adalah musibah bersama, 

namun ada kalangan tertentu yang mampu mengubah musibah menjadi berkah 

dengan memanfaatkan masa yang ada walaupun melalui keterbatasan waktu dan 

tempat untuk beraktivitas, namun dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh 

beberapa kalangan tertentu, salah satunya yang ada di Desa Waru . Selain 

beberapa poin yang disebutkan diatas, ada beberapa output yang diperoleh 

seperti pemasangan poster yang dipasang pada di tempat strategis, serta 

penyuluhan mengenai pentingnya vaksinasi agar masyarakat tidak takut untuk 

melakukan vaksinasi COVID-19.   

Pemasangan poster terkait protokol kesehatan COVID-19 di tempat 

strategis di Desa Waru. Poster di 15 titik seperti balai desa, SD Negeri Waru, 

masjid, dan tempat tempat yang banyak dikunjungi warga. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan tahu jika di 

daerah tersebut terdapat mahasisa yang sedang melaksanakan KKN. Sedangkan 

sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 

vaksinasi dilakun saat doa bersama malam 17 Agustus 2021. Kelompok KKN 

tematik 107 juga mengadakan webinar mengenai pola hidup sehat yang 
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dicontohkan Rasulullah SAW. untuk dapat diterapkan di masa pandemi dengan 

pembicara ustad Haris Budiatna. Webinar diadakan untuk masyarakat umum 

terutama masyarakat Desa Waru. Kelompok kami bekerja sama dengan Kepala 

Desa Waru untuk mengajak warga desa ikut serta dalam kegiatan webinar ini. 

Webinar ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi mengenai 

bagaimana menjalani perilaku hidup sehat baik jasmani maupun rohani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Poster 
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Gambar 2. Kegiatan KKN 

 

PENUTUP  

Berdasarkan dari hasil seluruh pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan protokol kesehatan di masa pandemi khususnya di Desa Waru 

dapat berjalan dengan baik apabila mengikuti beberapa faktor yang harus 

diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, di antaranya:  

1. Mengedukasi diri sendiri (masyarakat) mengenai apa itu COVID-19, 

bagaimana protokol kesehatan yang harus diikuti, dan penerapan PHBS, dan 

edukasi mengenai vaksinasi COVID-19.  

2. Mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan engikuti program vaksinasi 

pemerintah.   

3. Menanamkan rasa optimisme kepada masyarakat agar memiliki semangat 

dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.  

Sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab memang 

seharusnya kita mengambil peran yang penting sama halnya dengan pemerintah 

yang turut membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 agar prevalensi 

kasus dapat turun.  
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ABSTRAK 

 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Covid-19 ber-BudAI periode 

XII Universitas Islam Sultan Agung mengangkat tema “Sehat, Bangkit, dan Maju 

Berdampingan Dengan Covid-19”. Kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan oleh kelompok 137 di Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten 

Batang ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan 

protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran Covid-

19. Metode yang dilakukan berupa pendekatan secara dalam jaringan (daring) dan 

pendekatan secara luar jaringan (luring) meliputi pemberian edukasi mengenai 

protokol kesehatan Covid-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui 

penyebaran poster dan MMT, pembagian masker, dan publikasi video edukasi 

melalui sosial media. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat 

sehingga masyarakat lebih peka dan sadar terhadap bahayanya virus Covid-19 serta 

masyarakat dapat terhindar dari penularan virus Covid-19. 

 

 

 

 

mailto:indriyati@unissula.ac.id


Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 206 

PENDAHULUAN 

Pada awal tahun 2020, dunia diresahkan dengan mewabahnya suatu 

penyakit baru yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China yang 

kemudian menyebar dengan begitu cepat ke lebih dari 190 negara dan teritori 

(Kurniati, Ardiyanza, Wijaya, Ilham, & Oktavia, 2021). Wabah ini diberi nama 

Coronaviruses disease (Covid-19). Wabah ini merupakan bagian dari keluarga 

virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit berat seperti 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS-Cov) dan Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS-CoV). WHO mengatakan bahwa virus ini merupakan jenis baru 

yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang 

manusia sebelumnya (Meryati, Nurhamdi, Aprilliani, Abdurohman, & Sawukir, 

2021). Penyebaran virus ini begitu sangat cepat dan mematikan dimana 

penularannya melalui kontak fisik ditularkan melalui mulut, mata, dan hidung. Oleh 

karena itu WHO menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi dan 

memberlakukan darurat kesehatan global. 

Pandemi Covid-19 berdampak kepada kehidupan masyarakat di berbagai 

sektor kehidupan meliputi sektor kesehatan, pendidikan, sosial dan melemahnya 

ekonomi masyarakat. Kini masyarakat dituntut harus menyesuaikan diri dengan 

pola kehidupan di masa pandemi Covid-19. Salah satunya yaitu masyarakat perlu 

menerapkan pola kebiasan baru dengan disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang 

bertujuan untuk mencegah penularan virus Covid-19. Namun, saat ini masih banyak 

masyarakat yang tidak menerapkan disiplin protokol kesehatan tersebut. Hal ini 

dikarenakan masih minimnya rasa kepedulian, kesadaran, dan pengetahuan 

masyarakat tentang bahayanya dari virus Covid-19. Banyak masyarakat yang tidak 

menjaga kebersihan dan melindungi diri dari virus tersebut seperti belum 

menggunakan masker ketika di luar rumah dan berkerumun. Kurangnya kepatuhan 

masyarakat terhadap peraturan serta protokol kesehatan Covid-19 yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah disebabkan oleh bias kognitif yang merupakan 

kesalahan sistematis dalam berpikir yang memengaruhi keputusan dan penilaian 

yang dibuat oleh seseorang (Elgaputra et al., 2020). 

Kondisi tersebut terlihat di kehidupan masyarakat Desa Sengon, Kecamatan 

Subah, Kabupaten Batang. Masyarakat masih belum terbiasa untuk menerapkan 

disiplin protokol kesehatan Covid-19 dan masih kurangnya wawasan pengetahuan 

masyarakat mengenai pola pencegahan Covid-19 dalam melakukan aktivitas 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga masih terbatas dalam 

menggunakan fasilitas pelindung diri seperti belum menggunakan masker ketika 

beraktivitas di luar rumah. 

Pemerintah telah banyak melakukan kegiatan baik berupa sosialisasi, 

bantuan, maupun kegiatan lain yang bertujuan untuk mencegah penularan virus 

Covid-19. Pemerintah juga menerapkan kebijakan seperti gerakan social distancing 
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yang bertujuan untuk memutuskan rantai penularan (Putri, 2020). Banyak upaya 

pemerintah daerah dalam melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat 

wilayahnya masing-masing. Strategi komunikasi tersebut telah dilakukan dengan 

berbagai cara baik melalui koersif, informatif, canalizing, edukatif, persuasif, 

maupun redundancy dalam menyampaikan pesan dari pemerintah berupa instruksi 

dan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan virus Covid-19 

(Farokhah et al., 2020). Tetapi, upaya pemerintah tersebut membutuhkan dukungan 

dari berbagai pihak agar tujuan untuk mencegah penularan virus Covid-19 dapat 

lebih maksimal. 

Melihat kondisi yang kini terjadi, kita sebagai mahasiswa harus hadir di 

masyarakat lewat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2 maka salah satu kewajiban perguruan tinggi 

adalah pengambdian masyarakat. Wujud dari kegiatan pengabdian masyarakat 

tersebut salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tim perguruan tinggi 

yang tengah bertugas dalam program Kuliah Kerja Nyata Covid-19 Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) mencoba hadir di tengah-tengah 

masyarakat dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 dan tentunya program 

KKN Univesitas Islam Sultan Agung ini berintegrasi dengan nilai-nilai Islam, 

sehingga disebut KKN Temartik Covid-19 ber-BudAI. 

Program KKN Tematik Covid-19 ber-BudAI periode XII akan dilaksanakan 

pada 2 Agustus s.d. 19 Agustus 2021 di Desa Sengon, Kecamatan Subah, 

Kabupaten Batang. KKN Tematik Covid-19 ber-BudAI periode XII merupakan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan cara menerjunkan mahasiswa ke 

masyarakat. Mahasiswa membantu untuk memecahkan berbagai permasalahan di 

desa dimana mereka ditempatkan. Sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat 

yang saat ini terdampak oleh pandemi Covid-19 maka program KKN dapat 

diarahkan untuk membantu masyarakat mengatasi pandemi ini. Sebagai kelompok 

masyarakat dengan jenjang pendidikan tinggi diharapkan mahasiswa dapat 

mengedukasi masyarakat untuk mencegah penularan Covid di daerah serta 

memberikan penguatan dalam menghadapi kondisi luar biasa (KLB) akibat 

pandemi Covid-19. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang disebut dengan Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) ini merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Pelaksanaan KKN dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19 yang 

belum berakhir diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang 

bertemakan “Sehat, Bangkit, dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19”. 
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Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama delapan belas hari yaitu mulai 

tanggal 2 Agustus s.d. 19 Agustus 2021 yang berlokasi di Desa Sengon, Kecamatan 

Subah, Kabupaten Batang. Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Sengon. 

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan secara dalam 

jaringan (daring) dan pendekatan secara luar jaringan (luring). Pendekatan yang 

dilakukan secara daring berupa pembuatan video edukasi adaptasi pola hidup baru 

di masa pandemi Covid-19 dan video edukasi olahraga yang dapat dilakukan pada 

masa pandemi Covid-19. Video edukasi tersebut dipublikasikan melalui akun 

Youtube, Instagram, dan Facebook kelompok kami. Sedangkan, pendekatan yang 

dilakukan secara luring meliputi penyebaran poster SOP kerumunan, poster PHBS, 

dan poster cara memakai masker yang benar, pemasangan MMT protokol beribadah 

di masjid, MMT penerimaan masyarakat terhadap jenazah pasien Covid-19, MMT 

protokol kesehatan 5M, MMT wisata Desa Sengon, kegiatan membantu pembagian 

bantuan sosial, kegiatan membantu pengisian data SGDS, pembagian masker, dan 

ikut serta dalam acara nyadran Desa Sengon. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam situasi pandemi Covid-19 

dilakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan “Sehat, 

Bangkit, dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” dimana diselaraskan dengan 

program kerja KKN. Program kerja KKN dilakukan sebagi bentuk penyuluhan 

disiplin protokol kesehatan Covid-19 agar masyarakat lebih memiliki tingkat 

kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap bahaya penularan Covid-19.  

Program kerja KKN Tematik ini dilaksanakan di Desa Sengon, Kecamatan 

Subah, Kabupaten Batang pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 

2021. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui sembilan program inti yaitu 

(1) penyebaran  poster SOP kerumunan, (2) penyebaran poster perilaku hidup 

bersih dan sehat (PHBS), (3) penyebaran poster cara memakai masker yang benar, 

(4) pemasangan MMT protokol beribadah di masjid, (5) pemasangan MMT 

penerimaan masyarakat terhadap jenazah pasien Covid-19, (6) pemasangan MMT 

protokol kesehatan 5M, (7) pembuatan video edukasi adaptasi pola hidup baru di 

masa pandemi Covid-19, (8) pembuatan video edukasi olahraga yang dapat 

dilakukan pada masa pandemi Covid-19, dan (9) kegiatan membantu pemerintah 

desa dalam pembagian bantuan sosial. Berikut ini adalah kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

1) Penyebaran  poster SOP kerumunan 

Persiapan poster dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan kegiatan 

penyebaran poster dilakukan pada tanggal 10 Agustus dan 14 Agustus 2021 di 

15 titik strategis di Desa Sengon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan, pemahaman, dan peringatan agar masyarakat tetap menjaga jarak 
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dan menghindari kerumunan sebagai bentuk pencegahan dan penyebaran virus 

Covid-19 di sekitarnya. 

 

 

 

Gambar 1. Poster SOP kerumunan dan dokumentasi pemasangan. 

 

2) Penyebaran poster perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

Persiapan poster dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan kegiatan 

penyebaran poster dilakukan pada tanggal 10 Agustus dan 14 Agustus 2021 di 

15 titik strategis di Desa Sengon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan mengenai hidup bersih dan sehat kepada masyarakat supaya 

masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di masa 

pandemi Covid-19. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Poster PHBS dan dokumentasi pemasangan 

 

3) Penyebaran poster cara memakai masker yang benar  

Persiapan poster dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan kegiatan 

penyebaran poster dilakukan pada tanggal 10 Agustus dan 14 Agustus 2021 di 
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15 titik strategis di Desa Sengon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara memakai masker yang benar 

sebagai upaya memutuskan rangkai penyebaran virus Covid-19 

 

 

 

Gambar 3. Poster cara memakai masker yang benar dan dokumentasi 

pemasangan. 

 

4) Pemasangan MMT protokol beribadah di masjid 

Persiapan MMT dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan kegiatan 

pemasangan MMT dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2021 di Masjid Darul 

Hikmah Desa Sengon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

mengenai protokol kesehatan yang benar saat beribadah di masjid pada masa 

pandemi Covid-19. 

 

 

 

Gambar 4. MMT protokol beribadah di masjid pada masa pandemi dan 

dokumentasi pemasangan. 

 

5) Pemasangan MMT penerimaan masyarakat terhadap jenazah pasien 

Covid-19 

Persiapan MMT dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan kegiatan 

pemasangan MMT dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2021 di Pemakaman 

Desa Sengon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan 
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pemahaman mengenai perilaku penerimaan masyarakat terhadap jenazah 

pasien Covid-19 meliputi tata cara pengurusan jenzah, tata cara sholat jenazah, 

dan tata cara penguburan jenazah. 

 

 

 

Gambar 5. MMT Penerimaan masyarakat terhadap jenazah dan proses 

pemakaman pasien Covid-19. 

 

6) Pemasangan MMT protokol kesehatan 5M 

Persiapan MMT dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan pelaksanaan kegiatan 

pemasangan MMT dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2021 di Pasar Desa 

Sengon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan 

mengenai protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dimana 5M 

adalah protokol yang wajib diterapkan untuk penaggulangan virus Covid 19. 

5M meliputi mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga 

jarak, dan membatasi mobilisasi. 

 

 
 

Gambar 6. MMT protokol kesehatan 5M dan dokumentasi pemasangan 

 

7) Pembuatan video edukasi adaptasi pola hidup baru di masa pandemi 

Covid-19 

Persiapan materi video edukasi dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan 

pengunggahan video edukasi pada tanggal 16 Agustus 2021. Kegiatan ini 
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bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai adaptasi 

pola hidup baru di masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat. Adaptasi ini 

agar masyarakat tetap melanjutkan kegiatan sehari-harinya di masa pandemi 

Covid-19. 

 

  

Gambar 7. Video edukasi adaptasi pola hidup baru di masa pandemi Covid-

19 

 

8) Pembuatan video edukasi olahraga yang dapat dilakukan pada masa 

pandemi Covid-19 

Persiapan materi video edukasi dimulai dari tanggal 2 Agustus 2021 dan 

pengunggahan video edukasi pada tanggal 16 Agustus 2021. Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai olahraga 

yang dapat dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, 

masyarakat agar tetap melakukan olahraga walaupun di masa pandemi sebagai 

upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh agar tidak mudah tertular 

virus Covid-19. 

  

Gambar 8. Video edukasi olahraga yang dapat dilakukan pada masa 

pandemi covid-19 

 

9) Kegiatan membantu pemerintah desa dalam pembagian bantuan sosial 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2021 di Balai Desa Sengon. 

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah Desa Sengon dalam 

pembagian bantuan sosial kepada masyarakat desa yang terdampak pandemi 
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Covid-19. Kami membantu dalam pendataan masyarakat yang menerima 

bantuan sosial tersebut. Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah desa 

berupa beras 5 kg. 

 

  

Gambar 9. Kegiatan membantu pemerintah desa sengon dalam pembagian 

bantuan sosial 

 

Selain itu, pengabdian masyarakat ini juga memiliki program kerja 

tambahan. Program kerja tambahan disusun berdasarkan permintaan pemerintah 

Desa Sengon dan keinginan kami untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat 

Desa Sengon dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa dan masyarakat 

Desa Sengon. Berikut adalah program kerja tambahan dari kelompok 137 KKN 

Tematik Covid-19 Ber-BudAI: 

1. Kegiatan membantu pemerintah Desa Sengon untuk mengisi data Sgds 

masyarakat Desa Sengon. 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021 di Balai Desa Sengon 

untuk mengisi data Sgds masyarakat Desa Sengon RT 02 RW 01 Dukuh 

Winongsari. 

2. Pembagian masker kepada masyarakat Desa Sengon dan pengunjung wisata 

Pantai Roban Timur. 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus dan 10 Agustus 2021 di 

permukiman Desa Sengon dan pada tanggal 15 Agustus 2021 di Pantai Roban 

Timur Desa Sengon. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali 

kepada masyarakat agar tetap menggunakan masker saat beraktivitas sehari-

hari. 

3. Keikutsertaan dalam acara masyarakat Desa Sengon yaitu nyadran/sedekah 

laut. 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2021. Sedekah laut ini 

diadakan oleh masyarakat dan nelayan Dukuh Roban Timur sebagai bentuk 

rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki-Nya. 
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4. Pemasangan MMT selamat datang wisata di Pantai Roban Timur Desa Sengon. 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2021 di jalan masuk Pantai 

Roban Timur Desa Sengon. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

promosi wisata Pantai Roban Timur yang merupakan potensi alam yang 

dimiliki Desa Sengon. 

 

PENUTUP 

Program KKN Tematik Covid-19 periode XII Ber-BudAI Unissula yang 

telah direncanakan sebelumnya dapat semua terlaksana dengan baik. Adapun 

program kerja yang kami buat yaitu pembuatan poster SOP Kerumunan, poster 

PHBS, dan poster cara memakai masker yang benar; pembuatan MMT protokol 

beribadah di masjid, MMT penerimaan terhadap jenazah pasien Covid-19, dan 

MMT protokol kesehatan 5M; pembuatan video edukasi adaptasi pola hidup baru 

dan video edukasi olahraga yang dapat dilakukan di masa pandemi; serta membantu 

pemerintah Desa Sengon dalam pembagian bantuan sosial kepada masyarakat desa 

yang terdampak pandemi Covid-19. 

Semua program kerja yang telah kami rencanakan dapat tercapai dan 

berjalan dengan lancar. Program kerja ini sebagai kegiatan yang kami rencanakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN yaitu Desa 

Sengon yang mana juga selaras dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 sehingga 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan meningkatkan 

kesadaran masyarakat desa dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Kami 

mewujudkan program kerja tersebut dengan edukasi mengenai pencegahan dan 

penanganan permasalahan Covid-19 dengan melakukan pendekatan secara sosial 

terhadap masyarakat desa melalui program kerja yang telah ditetapkan dan sesuai 

dengan anjuran pemerintah mengenai protokol kesehatan. 

Kehadiran mahasiswa KKN UNISSULA terasa membantu masyarakat 

maupun pihak kantor desa dalam upaya pemecahan masalah masyarakat yang 

setidaknya akan membawa perubahan yang membangun masyarakat mampu 

menjalankan dengan baik,  sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang 

diharapkan mampu dirasakan oleh mahsiswa KKN sendiri.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Elgaputra, R. R., Adhi Sakti, E. Y., Widyandri, D. B., Azhari, A. R., Renatta, C., 

Rainasya, K., … Musta’ina, S. (2020). Implementasi Sosialisasi Covid-19 

Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Protokol 

Kesehatan Di Kota Jakarta. Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public 

Services), 4(2), 423–433. https://doi.org/10.20473/jlm.v4i2.2020.423-433 

Farokhah, L., Ubaidillah, Y., & Yulianti, R. A. (2020). Penyuluhan Disiplin 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 215 

Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota 

Depok. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, 1–8. 

Kurniati, A., Ardiyanza, B., Wijaya, B. A., Ilham, M., & Oktavia, L. A. (2021). 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan Sebagai 

Upaya Pencegahan Covid-19. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 

4(1), 46–50. 

Meryati, A., Nurhamdi, M., Aprilliani, S., Abdurohman, D., & Sawukir. (2021). 

Pentingnya Menerapkan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Memutus Mata 

Rantai Penyebaran Covid-19. DEDIKASI PKM UNPAM: Prodi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, 2(2), 169–174. 

Putri, R. N. (2020). Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 705–709. 

https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010 

 



Book Chapter KKN Tematik Covid-19 Unissula Periode XII Tahun 2021 

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 216 

CHAPTER 
23 

DAMPAK COVID-19 TERHADAP 
USAHA MIKRO, KECIL DAN 

MENENGAH PADA DESA 
NGEPUNGREJO KECAMATAN 

PATI, KABUPATEN PATI, JAWA 
TENGAH 

 
 

Henny Pratiwi Adi1 , Vieky Irawan2, Muhammad Ridwan Romianto2, 

Muhammad Jayyid Al2, Natasyah Dinda S2, Fira Aniswara2 

1Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 
2Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang  

 

Email: henni@unissula.ac.id 

 

ABSTRAK 

 
Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial, dan 

politik bukan hanya negara-negara besar akan tetapi hampir seluruh negara di 

dunia. Indonesia yang didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi 

UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar. Dalam penulisan 

menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya 

tidak perlu terjun kedalam lapangan secara lapangan tetapi mengambil berbgai 

sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian Jurnal ini yaitu untuk mengetahui tantangan 

ekonomi dan bisnis akibat pandemi COVID-19 dan pendekatan secara mikro. 

Adupun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa dampak pandemi 

COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam 

membantu UMKM bertahan dalm situasi pandemi COVID-19. Akibat Covid-19 

tersebut memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian di Indonesia 

terutama pada UMKM. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang 

dikenal sebagai Covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. 

Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM di 

Indonesia mulai gelisah. Sebuah studi menyebut jika Covid-19 membuat Indonesia 

mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 

2020. Secara garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan Covid-

mailto:henni@unissula.ac.id
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19 terhadap sektor UKM di Indonesia.Pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat 

ini memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, 

pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian 

domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) menyebutkan pandemi ini 

berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang cukup besar yang ditandai dengan 

berhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi 

masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada 

akhirnya mengarah pada ketidakpastian. 1. OECD memprediksi bahwa akan terjadi 

penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di berbagai negara, 

dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. 2. Prediksi ini 

juga mengancam perekonomian nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan 

menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini 

yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.3 Indonesia yang didominasi 

oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang 

punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada 

aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga 

kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) 

menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di 

Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 

116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor 

ekonomi). Tujuan penelitian ini adalah yaitu untuk menganalisa dampak pandemi 

COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam 

membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. 

 

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa dampak pandemi COVID-

19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu 

UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam penulisan ini peneliti 

menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya 

tidak perlu terjun kedalam lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai 

sumber refernsi yang mendukung suatu penelitian ini. Penelitian ini berjenis 

penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat 

informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display 

data dan gambaran kesimpuan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan 

mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk 

validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data. 
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HASIL PENELITIAN 

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata diperlukan adanya sebuah program 

kerja yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pelaksanaaan KKN yang ada di 

Desa Ngepungrejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Dalam menghadapi tantangan 

ekonomi dan bisnis akibat pandemi COVID-19 ini diperlukan berbagai jenis 

pendekatan, diantaranya adalah pendekatan secara makro melalui kebijakan 

pemerintah maupun dengan pendekatan secara mikro melalui manajemen UMKM 

secara bisnis online. Adapun alternatif-alternatif yang diberikan untuk UMKM 

Desa Ngepungrejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati adalah dengan mendaftarkan 

grab, memotifasi menejemn keuangan, membantu didalam memasarkan produknya 

dan memberikan cara bersaing dengan kompetitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Membantu gerakan vaksinasi di desa Ngepungrejo Kecamatan Pati 

Kabupaten Pati. 

 

Hari selanjutnya para mahasiswa mendatangi para warga yang memiliki 

bisnis UMKM Dengan cara  mendaftarkan secara online bisnisnya kepada pihak 

ketiga yaitu pada GRAB dan GOJEK . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pendaftaran secara online oleh mahasiswa 
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Setelah didaftarkan secara online para pemilik UMKN yang ada di Desa 

Ngepungrejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati dapat terhubung secara online kepada 

GRAB dan GOJEK serta perangkat online sejenisnya sehingga para warga yang 

ada di Desa Ngepungrejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati bisa tetap melakukan 

usahanya dimasa pandemi ini. 

 

KESIMPULAN 

Dampak wabah Covid-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh 

negara di dunia, termasuk di Indonesia mengalami dampak perekonomian yang 

cukup besar. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terpukul dalam 

krisis ini, memperhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, 

sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap 

perekonomian yang ada di Indonesia yang sangat besar. Solusi untuk UMKM 

yang terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan bekerja secara mandiri bekerja 

sama dengan pihak ketiga yaitu dengan mendaftarkan UMKMnya pada GRAB, 

GOJEK maupun yang lainnya. Hal ini diharapkan pada pemilik UMKM dapat 

bersaing dengan sehat dan dituntut untuk kreatifitas agar tidak tergerus kemajuan 

teknologi pada saat ini. Dengan demikian para pemilik UMKM khususnya pada 

Desa Ngepungrejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati tidak perlu khawatir dengan 

adanya pandemi Covid-19 dikarenakan adanya bantuan pihak ketiga didalam 

menjalankan bisnisnya atau dagangannya. Untuk masalah persaingan didalam 

dunia online para mahasiswa juga memberikan tips dan trik untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan serta kekreatifan didalam menciptakan produk baru sehingga 

para konsumen tertarik untuk membeli dagangannya. Oleh karena itu para warga 

merasa senang dan semangat di dalam meningkatkan produknya masing-masing. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan program Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik “Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah” Universitas Islam Sultan Agung Semarang Kelompok 156 yang 

berlokasikan di Desa Ngepungrejo Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa 

Tengah ini adalah bahwa kegiatan KKN dengan pemberian akses kepada 

mahasiswa untuk langsung terjun pada masyarakat dan menyalurkan ilmu yang 

didapat dari universitas sehingga sangat bermanfaat dalam meningkatkan nilai 

nonakademik atau praktikal juga membantu masyarakat untuk membangun Desa 

Ngepungrejo. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ada di 

Desa Ngepungrejo untuk dapat lebih bisa mengembangkan bisnisnya atau 

dagangannya agar lebih kreatif serta dapat bertahan pada masa Pandemi Covid-

19. 
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ABSTRAK 
 

Corona virus merupakan penyebab dari pandemi di seluruh dunia. Untuk 

mengatasi penyebaran virus Covid-19 pemerintah melakukan berbagai upaya untuk 

menghentikan penyebaran virus Covid-19. Salah satu upaya tersebut adalah 

vaksinasi. Vaksinasi dapat segera terlaksana apabila warga menyambut baik adanya 

vaksinasi tersebut. Salah satu upaya yang dapat diberikan oleh mahasiswa dalam 

rangka menyukseskan kegiatan tersebut adalah pemberian edukasi mengenai 

vaksinasi. Metode edukasi yang cocok  dan aman digunakan dalam masa pandemik 

adalah pemanfaatan metode daring (Dalam jaringan) seperti penggunaan media 

sosial. Selain media sosial penempelan poster di titik keramainpun menjadi salah 

satu pilihan untuk menyebarkan edukasi apabila warga tersebut tidak menggunakan 

media sosial. Hasil dari pengabdian masyarakat tersebut mendapatkan respon yang 

positif baik dari perangkat Desa Kalierang maupun warga Desa Kalierang.  
 
 

PENDAHULUAN  

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 

pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi 

saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East 

mailto:suprajitno@unissula.ac.id
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Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada 

manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, 

kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) 

(Kemenkes RI, 2020). Infeksi covid-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, 

atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >380C), batuk, dan 

kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, 

myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran nafas lain (yuliana, 

2020). Covid-19 dapat ditularkan melalui droplet atau partikel partikel kecil yang 

menempel pada barang barang disekitarnya. Covid-19 dapat ditularkan melalui 

bersin atau batuk pada orang yang terinfeksi sanitasi yang paling mudah dilakukan 

untuk menghindari virus ini yaitu mencuci tangan dan menggunakan masker 

(Larasati dkk, 2020). Selain sanitasi, vaksinasi covid-19 juga salah satu pencegahan 

terbaik untuk mencegahan penularan covid-19 hal ini telah dinobatkan oleh WHO 

(Handayani dkk, 2021).  

Vaksinasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan kekebalan seseorang 

secara aktif dengan tindakan pemberian zat antigen yang bertujuan untuk 

merangsang antibodi sehingga diharapkan akan kebal terhadap penyakit tersebut 

atau hanya megalami sakit ringan (Satgas penganagan Covid-19, 2021). Vaksin 

Covid-19 bekerja dengan menggunakan virus yang telah dimatikan guna 

merangsang sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa memberikan respon 

terhadap penyakit yang serius (Larasati et al., 2020). Vaksin Covid-19 yang sesuai 

dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), setiap penduduk akan mengikuti 

dua kali penyuntikan atau membutuhkan dua dosis vaksin. Ada tujuh jenis vaksin 

COVID-19 yang dapat digunakan dalam proses vaksinasi di Indonesia. Ketujuh 

vaksin tersebut diproduksi oleh Bio Farma, Astra Zaneca, Shinopharm, Moderna, 

Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNtech dan Sinovac Biotech (Rusydi dkk, 2021). 

Permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan vaksinasi Covid-19 yaitu masih 

ragunya masyarakat mengenai vaksin, sebagian masyarakat memegang 

kepercayaan yang tinggi bahwa memasukan sesuatu kedalam tubuh dilarang olhe 

kepercayaannya dan masyarakat masih tidak percaya jika vaksin dapat melindungi 

dirinya dan orang disekitarnya (Larasati et al., 2020). Padahal vaksinasi ini 

merupakan program dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus Covid-

19 selain 3M dan 3T.  

Progam vaksinasi tersebut haruslah didukung oleh semua warga Negara 

Indonesia agar progam tersebut sukses terlaksana dan pandemic segera berakhir. 

Tetapi masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin Covid-19. Vaksinasi 

bertujuan untuk mencapai heard immunity kelompok, pencapain tersebut harus 

melibatkat sekitar 50% sampai 80% individu yang melakukan vaksinasi. Pada hari 
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minggu 22 Agustus hasil capaian vaksinasi warga Negara Indonesia yang 

mendapatkan vaksin dosis pertama yaitu kurang lebih 482,095 dan vaksinasi dosis 

kedua yaitu kurang lebih 457,785 jiwa hal tersebut masih belum memenuhi 

terbentuknya heard immunity kelompok(satgas covid-19, 2021). Vaksinasi di 

kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah juga merupakan daerah yang angka 

pencapaian vaksinasinya paling rendah di Provinsi Jawa Tengah (Grata, 2021). Hal 

tersebut menjadi salah satu perhatian untuk meningkatkan kembali kesadaran 

masyarakat maupun pemerintah untuk mencapai cakupan vaksinasi secara merata.  

Upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk pencapaian vaksinasi di daerah 

Brebes khususnya di Desa Kalierang Bumiayu Kabupaten Brebes adalah 

melakukan kegiatan edukasi mengenai pentingnya vaksin Covid-19. Penelitian lain 

di Desa jembrak mengatakan hanya 15 % dari 100% warganya yang paham 

mengenai vaksin Covid -19 (Larasati et al., 2020). Hal tersebut menunjukan bahwa 

masih kurangnya pemahaman mengenai vaksin yang dimiliki oleh masyarakat. 

Hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan memberikan respon yang positif 

dari warga Desa Kalierang, hal ini menunjukan bahwa masyarakat Desa Kalierang 

perlu edukasi yang lebih dekat dan continous mengenai vaksin Covid-19.  

 

METODE  

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Periode XII Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang dilakukan pada 2 Agustus – 19 Agustus 2021. Progam 

kerja yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna 

mencegah penularan virus Covid-19. Pada kesempatan kali ini Tim KKN Tematik 

kelompok 151 menggunakan metode sangat terbatas dalam kegiatan yaitu dengan 

menggunakan medsos untuk melakukan interaksi dengan warga desa dan membuat 

desain poster untuk memberikan informasi kepada warga yang tidak bisa 

menggunakan media sosial sebagai sarana informasi.  

Progam kerja ini kami laksanakan selama kegiatan KKN Tematik 

berlangsung lebih tepatnya untuk progam kerja penyebaran konten dilakukan tiga 

kali dalam seminggu dan desain poster dilakukan pada tanggal 10 Agustus – 15 

Agustus. Pemberian informasi pada progam kerja penyebaran konten mengenai 

vaksinasi difokuskan pada pentingnya vaksinasi, target pelaksanaan vaksinasi dan 

vaksinasi pada ibu hamil. Informasi yang dipilih oleh kelompok kami bersumber 

dari pemerintah sesuai dengan peraturan progam kerja KKN Tematik. Informasi 

tersebut berasal dari akun Instagram pemerintah seperti Instagram Kemenkes RI, 

Instagram kementrian informasi, Intagram Kementrian perhubungan dan website 

resmi dari satuan tugas penanganan Covid-19. Informasi tersebut di edit sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan suatu konten yang dapat disebarkan melalui grup 

media sosial warga Desa Kalierang. Media sosial yang digunakan untuk 

menyebarkan konten tersebut adalah Instagram kkntematikunissula151, Facebook 
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kknunissula151, dan grup Whatsapp warga Desa Kalierang yang terdiri dari lima 

grup Whatsapp. 

Progam kerja yang kedua mengenai pembuatan poster yang bertujuan untuk 

mengedukasi warga Desa Kalierang yang tidak mengunkan media sosial atau yang 

tidak bergabung pada grup media sosial tersebut, sehingga edukasi diharapkan 

dapat dilakukan secara menyeluruh. Penempelan poster tersebut di tempel 

dibeberapa titik keramaian yang sebelumnya dilakukan diskusi dan saran terlebih 

dahulu oleh pihak Desa Kalierang mengenai titik keramaian yang ada di Desa 

Kalierang. Titik keramaian yang menjadi target dari penempelan poster yaitu 

fasilitas umum, tempat ibadah dan sekolah.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Progam kerja yang dilakukan kelompok kami yaitu meneyebarkan konten 

informasi yang dicanangkan oleh pemerintah dengan fokus utama mengenai vaksin 

dan pembuatan poster mengenai vaksin mendapatkan respon yang positif dari 

perangkat Desa Kalierang maupun dari warga Desa Kalierang.  

 

1. Memilih dan membuat konten  

Konten yang dipilih oleh kelompok kami tentunya konten yang berkaitan 

dengan vakinasi dan beberapa konten pendukung lainnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konten vaksinasi yang pertama mengenai 5 fakta vaksin Covid-19. 

 

Konten tersebut bertujuan untuk menyalurkan informasi dari pemerintah 

serta mengedukasi masyarakat mengenai vaksin Covid-19 sehingga masyarakat 
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memiliki pengetahuan mengenai vaksin Covid-19. Dengan adanya pengetahuan 

yang meningkat akan terjadi perubahan sikap yang positif pada masyarakat 

(Damayanti et al., 2017).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Konten vaksinasi yang kedua mengenai vaksinasi terhadap ibu hamil 

 

      Konten tersebut bertujuan agar ibu hamil khususnya di Desa Kalierang 

mengetahui bahwa ibu hamil boleh mendapatkan vaksin Covid-19 dengan berbagai 

ketentuan. Dengan konten ini diharapkan ibu hamil tidak takut dan ragu lagi untuk 

mendapatkan vaksin Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Konten vaksinasi yang ke tiga mengenai target pelaksanaan vaksinasi. 
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Konten tersebut bertujuan agar masyarakat lebih update mengenai siapa saja yang 

dapat mendapatkan vaksin Covid-19 bahkan masyarakat yang belum memiliki NIK 

atau KTP berhak mendapatkan vaksinasi. Sehingga tidak ada alasan lain untuk tidak 

melakukan vaksinasi.  

 

2. Melakukan penyebarakan konten di Media Sosial warga Desa Kalierang  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Contoh penyebaran konten di media sosial warga Desa Kalierang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Contoh tanggapan di grup media sosial warga Desa Kalierang. 
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Hasil dari edukasi penyebaran konten di media sosial warga Desa Kalierang 

menunjukan adanya tanggapan yang berarti konten tersebut direspon oleh warga 

Desa Kalierang. Dengan adanya respon diharapkan mereka telah paham dan dapat 

merubah sikap positif mereka terhadap vaksin Covid-19.  

 

3. Mencari materi dan membuat poster  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Desain poster bertema pentingya vaksinasi 

 

Desain poster yang diberikan kepada masyarakat Desa Kalierang 

mendapatkan dukungan dari pihak desa untuk menyebarkan lebih banyak lagi 

desain poster tersebut agar masyarakat umum mengetahui pentingnya vaksinasi dan 

mencapai kesuksesan progam vaksinasi. 

  

4. Menempelkan poster di berbagai titik di Desa Kalierang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Penempelan poster di salah satu fasilitas umum Desa Kalierang 
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       Poster merupakan suatu media pengingat terhadap kepatuhan seseorang 

(Anitha et al., 2017). Desain poster yang ditempelkan di berbagai titik keramaian 

diharapkan dapat menjadikan perubahan sikap pada seseorang. Sebelum sikap itu 

berubah tentunya indikator yang diberikan adalah respon awal berkaitan dengan 

penempelan poster. Respons yang diberikan warga pada saat kelompok kami 

menempelkan poster di fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah memberikan 

respon yang positif.  

 

PENUTUP  

Tim KKN Tematik 151 telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat 

di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan progam kerja 

penyebaran konten informasi dari pemerintah dan pembuatan poster. Kegiatan 

tersebut sangat didukung oleh pihak Desa Kalierang mengingat Desa Kalierang 

yang bertepatan di Kabupaten Brebes yang cakupan vaksinasinya masih sedikit dan 

pengetahuan tentang vaksinasi menurut perangkat Desa Kalierang yang masih 

kurang. Edukasi yang sering dilakukan kepada masyarakat sangatlah penting, 

karena edukasi yang sering dan berulang dapat merupah sikap seseorang yang 

awalnya negatif menjadi positif. Progam kerja yang telah kami laksanakan semoga 

dapat membantu warga Desa Kalierang untuk dapat mengubah sikap mereka 

terhadap vaksin Covid-19 sehingga penanganan Covid-19 dapat mudah 

terselesaikan.  
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ABSTRAK 
Pandemi covid-19 yang telah berlangsung di Indonesia telah menyerang 

lebih dari satu tahun. Hal tersebut membawa dampak perubahan aktifitas secara 

signifikan di segala faktor dan di kenal dengan era new normal. New normal yang 

saat ini menjadi landasan beraktifitas rakyat Indonesia tentunya membawa dampak 

yang kurang bagus di segala sisi baik, secara kesehatan maupun psikologis. Salah 

satu contoh perubahan aktifitas adalah dalam bidang pendidikan. Perubahan 

tersebut terjadi secara signifikan yaitu berupa pembelajaran konvensional secara 

tatap muka langsung di kelas, menjadi pembelajaran daring yang dilakukan melalui 

jaringan internet. 

Penetapan status pandemi Covid-19 berbagai negara melakukan upaya 

pencegahan penularan virus ini, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu cara 

Pemerintah dalam menekan penyebaran virus Covid-19  adalah dengan 

menjalankan prokes anjuran dari Pemerintah. Banyaknya korban jiwa yang timbul 

akibat virus ini menjadi PR bagi pemerintah Indonesia, oleh sebab itu banyak 

trobosan yang telah dilakukan untuk memberikan himbauan atau edukasi kepada 

masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Akan 

tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih 

menghiraukan himbauan ini, sehingga berdampak kepada Masyarakat dan 

Mahasiswa. Kegiatan KKN yang kami lakukan bertujuan untuk memberikan 

edukasi dalam pencegahan penularan Covid-19 di area publik dan kemungkinan 

risiko kesehatan yang ditimbulkan karena virus Covid-19. 

 

PENDAHULUAN 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan proses pembelajaran bagi 

mahasiswa yang kemudian  dikembangkan melalui kegiatan pengabdian untuk 

mailto:sitithomas@unissula.ac.id
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masyarakat dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan KKN 

ditunjukan untuk menumbuh kembangkan empati dan kepedulian mahasiswa 

terhadap berbagai permasalahan riil dihadapi masyarakat dan solusi yang 

diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat yang sesuai dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 

Selain itu, KKN diharapkan melahirkan pribadi yang memiliki kepribadian 

mulia, jujur, unggul, tangguh dan cerdas sehingga menjadikan pribadi yang luar 

biasa ketika terjun langsung di masyarakat serta memiliki jiwa leadership yang 

mumpuni. Oleh karena itu, Unissula telah mengembangkan kegiatan KKN tidak 

hanya berisi kegiatan integratif interdisipliner yang dikemas secara strategis untuk 

menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan dilaksanakan bersama masyarakat 

dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama serta para pemangku 

kepentingan lain yang terkait. 

Dalam hal ini, mahasiswa berperan aktif sebagai problem solver, motivator, 

fasilitator, dan dinamisator dalam proses penyelesaikan masalah masyarakat. 

Melalui trobosan konsep yang dilakukan, kehadiran mahasiswa sebagai intelektual 

muda diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai agen atau pemimpin 

perubahan secara cerdas dan tepat menyelesaikan masalah yang dihadapi 

masyarakatnya. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada dasarnya merupakan bentuk pengabdian 

nyata mahasiswa dengan kontribusi langsung kepada masyarakat. Materi-materi 

atau ilmu perkuliahan yang didapat dapat di praktekkan langsung guna kemajuan 

penataan maupun pembangunan dalam lingkup masyarakat, kegiatan yang 

dilakukan mahasiswa selama KKN berupa pengabdian kepada masyarakat secara 

tulus dan iklas tentunya hal tersebut juga memberikan ilmu langsung terhadap 

mahasiswa.  

Pengabdian pada masyarakat, mahasiswa dituntut untuk paham dengan 

situasi lingkungan saat ini dikarenakan virus Covid-19 masih menjadi pandemi di 

negara Indonesia. Oleh karena itu pembatasan tatap muka menjadi alternatif 

sekaligus Covid-19 menjadi hal utama untuk program kerja bagi mahasiswa. 

Lonjakan kasus virus Covid-19 dikarenakan masih banyaknya interaksi yang masif 

dan melanggar protokol kesehatan pada kegiatan atau acara besar. Penularan virus 

yang sangat cepat menghadirkan varian baru dari Covid-19 menjadikan ancaman 

dalam penularan yang sangat cepat dan menurunkan efikasi dari antobodi, sehingga 

pembatasan interaksi dalam keramaian menjadi sangat diperlukan. 

Hal tersebut tidak mengurangi antusias mahasiswa untuk berkontribusi 

langsung dalam memberikan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

agama. Dengan kata lain melalui KKN ini, mahasiswa diharapkan dapat membantu 

dalam mengingatkan dan membantu masyarakat umum untuk mengurangi 

penyebaran virus Covid-19 agar jumlah angka korban jiwa semakin berkurang 
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setiap harinya dengan tetap mematuhi prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. 

Khususnya di Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, khusunya di Kelurahan 

Padangsari sebagian besar adalah pekerja kantoran yang masih melakukan kegiatan 

yang bertemu dengan orang dari berbagai tempat. 

 

METODE 

Sebagai kegiatan yang dilakukan di saat Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat  (PPKM) kami melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan 

di RT 1 RW 14 Kelurahan Padangsari Kec Banyumanik. Kegiatan dilakukan di 

beberapa rumah warga, penempelan poster/flyer pada tempat strategis (pos ojek, 

warung kelontong, mading masjid, mading pos kampling yang satu wilayah dengan 

keluarahan padangsari seijin pengurus setempat), video edukasi yang kami posting 

pada sosial media. Metode pelaksanaan yang kami lakukan antara lain: 

1. Penempelan poster dengan materi “Prosedur Karantina Mandiri” dan “Protokol 

Kesehatan bagi Pekerja” di beberapa kawasan padat penduduk seperti tempat 

ibadah, pangkalan ojek, pos kampling dan beberapa rumah warga. Beberapa tips 

dan tata cara yang disebutkan dalam poster antara lain: 

 Pengunaan masker, terlebih baik lagi jika menggunakan double masker yaitu 

masker medis yang dilapisi dengan masker kain. 

 Selalu melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, 

sebagai gantinya boleh menggunakan antiseptic. 

 Mengkonsumsi makanan sehat dan rutin melakukan kegiatan berjemur untuk 

memperkuat imun memenuhi vitamin dalam tubuh. 

 Selalu lakukan jaga jarak jika terpaksa harus melakukan kegiatan diluar 

rumah. 

2. Pembuatan video edukasi berupa animasi bergerak yang menjelaskan tentang 

pentingnya menjaga protokol kesehatan, dan kegiatan apa saja yang dapat 

dilakukan dalam masa pandemi. Video ini kemudian kami upload di kanal 

youtube serta kami edukasikan langung ke anak anak sekitar RT 1 RW 14 

Kelurahan Padangsari Kec Banyumanik. Tujuannya semoga dalam video 

bergerak ini dapat lebih dimengerti oleh anak anak dan dapat diterapkan dalam 

kegiatan sehari hari ketika melakukan kegiatan yang akan dilakukan. 

3. Kami juga melakukan kegiatan belajar bersama, yang dilakukan secara private 

rumah ke rumah agar tidak terlalu menyebabkan banyak kerumunan.  Kegiatan 

belajar ini kami lebih membantu anak anak sekitar untuk menyelesaikan tugas 

sekolah dan menjelaskan kembali terkait materi sekolah yang kurang 

dimengerti.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Penyebaran Covid -19 semakin meningkat dari hari ke hari yang 

mengakibatkan angka korban jiwa semakin bertambah dan kerugian dalam material 

yang lebih pada aspek ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat tercantum 

pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020. 

Kuliah kerja nyata tematik Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-

19 dilaksanakan dari tanggal  02 agustus 2021 sampai  19 agustus 2021 yang 

dilaksanakan di sawunggaling rt 01 rw 14 kelurahan padangsari kecamatan 

banyumank semarang. Dari hasil KKN yang dilaksanakan pada 18 hari. kelompok 

kami melakukan kegiatan sebagai berikut: 

 

1. Penyuluhan mengenai pencegahan covid berupa video edukasi 

Pembuatan video edukasi yang di posting melalui sosial media. Sosial 

media merupakan media yang berbasis virtual dan dapat digunakan oleh 

masyarakat umum, dimana dapat dengan mudah mengakses informasi tanpa 

dibatasi ruang dan waktu. Bahwasannya mulai dari kalangan manapun sosial media 

selalu menjadi dampak terbesar pada kondisi pandemi sekarang. Media sosial selalu 

menjadi teman setelah bangun tidur sampai ingin tidur kembali, maka dari itu 

pembuatan. Melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, kelompok kami 

membuat dan membagikan video edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus 

Covid-19 melalui Sosial Media yang bertujuan masyarakat dapat mengubah pola 

pikir masing-masing terhadap kepedulian adanya covid dan tetap menjaga 

Kesehatan., 2020) 

Video edukasi yang kami buat, mengikuti anjuran yang dibuat 

oleh  KEMENKES tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang dikemas 

secara visualisasi, menarik dan mudah dipahami. Menurut Kementrian Kesehatan 

Indonesia, bahwa siapa saja harus ikut andil dalam memberi atau mengajak 

masyarakat 1 sama lain untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,  menjaga 

tetangga dan saling mengingatkan supaya penularan covid-19 tidak meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: promkes.kemkes.go.id  

Gambar 1. Video yang diposting pada social media 
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Gambar 2 Pembuatan Video Edukasi Pencegahan Covid-19 

2. Penyuluhan olah raga ringan yang dapat dilakukan saat pandemi berupa 

video edukasi 

Selain video edukasi, kelompok kami  telah melakukan pembuatan video 

tentang olah raga ringan yang bisa digunakan siapa saja ditengah pandemi. Olah 

raga atau Latihan fisik merupakan bagian dari PHBS (Pola Hidup Bersih dan 

Sehat), ada beberapa contoh olah raga untuk meningkatkan stamina tubuh dan yang 

mudah untuk di praktekkan misalnya: senam kebugaran, yoga, lari pagi, atau olah 

raga ringan lainnya. (, 2020) 

Aktivitas fisik (olah raga) dapat mencegah Covid-19 karena metabolisme 

tubuh menjadi lebih terkontrol terhadap respon imun dan dapat meningkatkan daya 

tahan tubuh terhadap penyakit, aktivitas fisik memiliki tingkat risiko tertular virus 

Covid-19 yang lebih rendah. Dengan penyebaran video olah raga ringan melalui 

sosial media dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk memulai hidup yang 

lebih sehat melalui olah raga rutin yang dapat dilakukan dimana saja. Pembuatan 

video yang kami lakukan hanyalah contoh untuk mengajak masyarakat agar lebih 

bersemangat untuk berolah raga serta memberikan beberapa contoh olah raga yang 

dapat dilakukan walaupun ditengah pandemi. (2021; Yuliana, 2020) 
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Sumber: (Lobar, 2017; Nuratika, 2019; Olah raga, 2020) 
Gambar 3. Video yang diposting pada sosial media. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Gambar 4 Pembuatan video olah raga ringan di saat pandemi. 
 

3. Pengedukasian pencegahan Covid melalui poster/flyer 

Poster merupakan media komunikasi yang dikemas dengan perpaduan 

antara gambar dan tulisan. Salah satu tujuan pembuatan poster yaitu untuk 

memberikan infromasi dan ajakan kepada pembacanya. 

Sesuai dengan tema KKN “SEHAT, BANGKIT DAN MAJU 

BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19”, kami membuat dua desain poster 

yang telah kami rancang dengan desain yang simple, menarik dan informatif. Kami 

memasang poster ini di tempat-tempat strategis dimana banyak orang yang dapat 

melihat dan membacanya (balai RT, pangkalan angkutan umum, pasar dan masjid). 

Tema poster yang kami angkat adalah cara pencegahan penyebaran virus Covid-19 

dan protokol kesehatan di tempat umu. Dengan penempelan poster di tempat 

strategis, masyarakat lebih mudah untuk membaca dan melihatnya. Tidak hanyak 

masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi KKN saja namun masyarakat yang 

kebetulan lewat atau singgahpun dapat melihatnya dengan mudah. Dengan melihat 

poster yang kami buat ini, masyarakat dapat lebih peduli tentang protokol kesehatan 

dan lingkungan sekitar mereka. Tidak berhenti di sana saja, secara alami 
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masyarakat yang telah mengetahui informasi yang kami sampaikan melalui poster 

tersebut akan menyebarkannya secara lisan kepada orang-orang di sekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : promkes.kemkes.go.id 

Gambar 5 Desain Poster, flyer dan MMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 MMT Kegiatan 
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Gambar 7. Pemasangan Pamflet/Flyer sudah seijin pejabat dan warga setempat di 

kelurahan Padangsari. 

 

Les privat 

Selama pandemi yang terjadi saat ini banyak sekali aspek – aspek yang 

terkena dampaknya, salah satunya yaitu aspek pendidikan. Saat ini semua proses 

belajar mengajar dilakukan secara daring, baik dari tingkat sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Tentu hal ini mengakibatkan perubahan yang drastis baik dari 

sistem, silabus dan proses belajar mengajar. Salah satu dampak dari perubahan 

drastis ini yaitu menumpuknya tugas yang harus dikerjakan para siswa selama 

belajar dari rumah. Sedangkan orang tua siswa merasa stress dan terbebani ketika 

mendampingi proses pembelajaran disamping harus memikirkan pekerjaannya. 

Karena hal inilah kami melakukan program kerja les privat. Program kerja 

ini disambut baik oleh orang tua anak di Sawunggaling yang merasa terbantu untuk 

mendampingi putra-putrinya belajar dan mengerjakan tugas. Kami mengubah 

pendampingan belajar lebih menyenangkan dengan adanya tambahan game dan 

hadiah untuk anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Anak – anak 

yang berpartisipasi pada pendampingan belajar kami merasa lebih bersemangat 

dalam belajar dan mengerjakan tugasnya. 

Pada Kesempatan pendampingan les privat kepada warga setempat kami 

juga menerapkan tetap pada prokes untuk cek suhu dan penggunaan handsanitaizer 

sebelum memulai kegiatan, tak lupa juga didalam kegiatan penutupan akhir 

kelompok kami mengedukasi mengenai pencegahan covid dengan cara game agar 

mudah dipahami oleh anak-anak, untuk selalu: 

 Pengunaan masker, terlebih baik lagi jika menggunakan double masker 

yaitu masker medis yang dilapisi dengan masker kain. 

 Selalu melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, 

sebagai gantinya boleh menggunakan antiseptic. 

 Mengkonsumsi makanan sehat dan rutin melakukan kegiatan berjemur 

untuk memperkuat imun memenuhi vitamin dalam tubuh. 
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 Selalu lakukan jaga jarak jika terpaksa harus melakukan kegiatan diluar 

rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 8 Pendampingan pembelajaran Les Privat ke rumah warga sudah seijin 

orang tua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tetap melakukan cek suhu dan penggunaan handsanitizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Beberapa kegiatan posting melalui sosial media 
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Mengadakan Webinar “Cegah Covid dengan 6M+” 

Webinar yang dilaksanakan secara online/daring dengan pembicara bu Dr.Siti 

Thomas Zulaikhah, S.KM, M.Kes dalam mengingatkan dan mengedukasi cara 

menjalankan Protokol Kesehatan yang dilakukan dan yang harus dihindari karena 

saat ini keadaan di Indonesia atau dunia dalam pandemi akibat Covid-19. 

Pemerintah selalu menginatkan, tetap melakukan prokes karena keadaan sedang 

darurat dan menekan angka penyebaran virus Covid-19 dengan pencegahan yang 

ketat.  

Sebagai generasi milenial yang maju, kita semua mendukung dan berpartisipasi 

langsung dalam program yang digalakan pemerintah. Dilakukan Langkah untuk 

mengendalikan dan mencegah potensi penularan Covid -19 di tempat umum mulai 

dari tempat kerja, lingkungan umum dan keluarga. Semua memiliki potensi untuk 

terpapar ataupun membawa virus. 

Pada saat ini Covid-19 menjadikan perubahan secara signifikan dalam segala 

bidang seperti kegiatan sehari – harinya dan aktivitas masyarakat yang sudah 

terbiasa dengan tatap muka. Maka dari itu webinar kali ini membicarakan tentang 

5M saja tidak cukup , kita semua harus memulai dengan 6M+, yaitu : 

1. Memakai Masker 

2. Mencuci Tangan 

3. Menjaga Jarak 

4. Menjauhi Kerumunan 

5. Mengurangi Mobilitas/ Keluar Rumah 

6. Menghindari Makan Bersama 

7. (+) Melakukan Vaksinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Pelaksanaan Webinar 
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Gambar 12 Pelaksanaan berlangsung dengan 28 peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Sesi foto penutupan Pelaksanaan Webinar 

 

Hasil dari kegiatan yang telah kami lakukan selama KKN ini mampu 

mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, hidup bersih dan 

olah raga ditengah pandemi seperti saat ini. Khusus bagi anak-anak yang masih 

berada dibangku sekolah, kegiatan ini telah mengajarkan kepada mereka bahwa 

walaupun melalui darin proses belajar mengajar tetap dapat dilakukan dengan 

menyenangkan dan pengedukasian “Cegah Covid dengan 6M” dengan melalui 

Webinar yang diikuti oleh mahasiswa, pekerja, dan umum. 

 

PENUTUP 

Kegiatan kuliah kerja nyata tematik “SEHAT, BANGKIT, DAN MAJU 

BERDAMPINGAN DENGAN COVID-19 berusaha untuk mengedukasi 
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masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan demi mengurangi penyebaran 

virus Covid-19 melalui video edukasi yang dibagikan melalui media sosial serta 

pemasangan poster edukasi di beberapa tempat strategis yang ada di kelurahan 

Padangsari seperti balai RT, pangkalan angkutan umum, pasar dan masjid. Serta 

pendampingan belajar untuk meringankan beban belajar siswa selama proses 

pembelajaran dari rumah. (Kominfo, 2021) 

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 

mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19 melalui penerapan protokol 

kesehatan di setiap aspek kehidupan masyarakat dan terciptanya masyarakat yang 

sadar kesehatan dan memiliki kesadaran untuk hidup sehat. 
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