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CHAPTER 
1  

UPAYA PENINGKATAN 
PENCEGAHAN COVID-19 

MELALUI EDUKASI POLA HIDUP 
SEHAT DI DESA SIDOMUKTI 

KABUPATEN KENDAL 
 

 

 

Wahyu Satyaning Budhi1, Mesayu Lingga Ritri2, Hana Syahar Banu2, Maora 

Karin Eka Wardhana2, M.Aqshal Alfi Alfa’ida Putra2, Nolang Nanggala2 

 
1Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

2Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang 

Email : satyaning@unissula.ac.id 

 

ABSTRAK 

Indonesia masih masuk ke dalam negara yang menangani covid 19 secara 

terlambat, bisa dilihat dari perkembangan grafik yang tetap landai dan tergolong 

tinggi untuk orang yang terinfeksi virus covid-19. Pemerintah telah berusaha keras 

dalam penanganan covid-19 ini tetapi apa daya penanganan yang cukup lambat 

membuat pertumbuhan covid-19 di Indonesia terlanjut tinggi. Setelah pemerintah 

melakukan upaya terbaik, maka kembali lagi kepada masyarakat Indonesia apakah 

mau bergerak bersinergi bersama guna membasmi covid-19 ditanah air atau tidak. 

Salah satu contoh paling bisa dilakukan tiap warga Indonesia yakni dengan cara 

menaati peraturan yang dibuat pemerintah dan melakukan protokol kesehatan 

secara mandiri. Dikarenakan daya sadarakan protokol kesehatan di Indonesia masih 

tergolong rendah. Gejala COVID-19 sangat bervariasi, mulai dari tidak ada hingga 

penyakit yang mengancam jiwa. Virus menyebar terutama melalui udara ketika 

orang-orang berada di dekat satu sama lain. 

  

PENDAHULUAN 

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak Covid-19. Sejak 2 

Maret 2020, Indonesia mulai menyatakan bahwa telah ditemukan dua kasus infeksi 

akibat virus Covid-19. Hingga saat ini penambahan jumlah kasus di Indonesia 

masih meningkat. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki kasus 
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Covid-19 terbesar ke dua di Indonesia. Saat ini terdapat sebanyak 49.174 kasus 

terkonfirmasi positif Covid-19 (Widyastuti & Budhi, 2021) 

 Coronavirus atau covid-19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran 

pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit fludan siapa pun dapat 

terinfeksi. Akan tetapi, bayi dan anak kecil, serta orang yang system imun tubuh 

yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini (J et al., 2020). (Safitri & 

Harun, 2020) menyatakan bahwa masa pandemi covid-19 menjadikan kesehatan 

prioritas utama sehingga pemerintah pusat dan daerah memberikan kebijakan untuk 

seluruh lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga 

perguruan tinggi melakukan study for home atau belajar dari rumah. 

Salah satu cara untuk mencegah penularan dan penyebarannya adalah 

dengan senantiasa menjaga kebersihan dari diri dan lingkungan. Menjaga 

kebersihan diri dan lingkungan dapat dilakukan dengan cara menggunakan 

antiseptik dan desinfektan (Larasati et al., 2020). Selain itu, penggunaan masker 

juga sangat penting untuk mencegah penularan virus corona. Berbagai studi telah 

membuktikan efektifitas masker dalam mencegah penyakit infeksi saluran 

pernafasan, masker N95 dan masker bedah memiliki efektifitas di atas 90% 

(Atmojo et al., 2020) 

              Maka dengan adanya Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik khususnya 

didesa Sidomukti, melihat ini sebagai  peluang untuk melakukan edukasi kepada 

masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari virus covid-19 

dan cara-cara lainnya dalam menaati protokol kesehatan. Setelah melakukan 

beberapa pertimbangan kelompok pada akhirnya memutuskan untuk melaksanakan 

kegiatan KKN di Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa 

Tengah. Setelah melakukan survei yang dilakukan oleh perwakilan kelompok kami 

keluhan desa yang akan dijadikan sebagai tempat KKN, kelompok kami sudah 

mengindentifikasi permasalahan yang ada di desa tempat kami akan melaksanakan 

KKN TEMATIK COVID-19 ini. Alasan umum kami memilih Desa Sidomukti 

adalah  tingkat kesadaran COVID-19 dan tingkat kesadaran akan perilaku hidup 

bersih dan sehat  di Desa Sidomukti rendah. Melihat cepatnya penyebaran covid-19 

di dunia dengan penularan antara manusia ke manusia yang cepat telah dikonfirmasi 

secara luas dan belum ada antivirus yang ditemukan maupun vaksinasinya. Sesuai 

dengan judulnya, program kerja ini dimaksudkan untuk meningkatan kewaspadaan 

masyarakat akan bahaya covid-19 dengan cara melakukan kegiatan sosialisasi baik 

melalui media cetak maupun video edukasi. 

 

METODE 

 Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ( KKN ) Periode XII Universitas Sultan 

Agung Semarang pada bulan Agustus  2021.Program kerja yang di lakukan dengan 

mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna mencegah penularan Virus covid 
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19 semakin bertambah. Pada kesempatan ini tim KKN kelompok  9 menggunakan 

metode terbatas dalam kegiatan. Program kerja ini kami laksanakan pada hari 

Selasa 3 Agustus 2021 dilaksanakan di Desa Sidomukti Kecamatan weleri 

Kabupaten Kendal.   

           Pada KKN tematik covid 19 ini menggunakan metode dengan cara 

melakukan sosialisasi dalam bentuk pamflet, video maupun pemaparan kepada 

warga. Untuk permasalahan yang diangkat sendiri yakni dengan tema cara hidup 

seha tuntuk meningkatkan imun tubuh dalam pencegahan Covid-19 dan tema SOP 

cara memakai masker yang benar dan SOP sholat. Untuk metode pemaparan cara 

hidup sehat sendiri kami membuatkan video kepada warga yang nantinya akan 

disebarkan melalui media sosial, adapula pemaparan secara langsung kepada RT 

setempat tentang program kerja yang ingin dilaksanakan tetapi tetap menggunakan 

protokol kesehatan yang ketat demi mencegah persebaran virus covid-19. 

Untuk cara memakai masker yang benar dan SOP sholat kami membuat 

poster yang nantinya dapat ditempel ditempat-tempat tertentu yang mudah dilihat 

oleh warga sekitar. Hal ini kami lakukan karena kami tidak bisa melakukan 

sosialisasi secara bersamaan kepada warga sekitar dikarenakan dapat menjadi 

pemicu penyebaran virus covid-19, sehingga kami lebih memilih memaksimal kan 

media sosial dan penyebaran pamflet yang telah kami buat. Dalam kuliah kerja 

nyata (KKN) ini anggota kelompok wajib melaporkan seluruh kegiatan ke dalam 

logbook harian yang telah disediakan oleh pihak LPPM Universitas Sultan Agung 

Semarang. Tujuan dari pengisian logbook ini yaitu untuk mempermudah dalam 

perhitungan jam kerja serta melakukan monitoring program kerja yang sedang 

dilakukan. 

 

HASIL  

 Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh 5 anggota tim kelompok KKN 

dari fakultas hukum serta dimonitoring oleh dosen pembimbing lapangan yang 

dilaksanakan pada tanggal 12-19 Agustus 2021 bertempat di Desa Sidomukti, 

Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Terkait program kerja yang kami 

laksankan, ketika dirangkum semua kegiatannya bersangkutan dengan 

kesehatan. Program kerja ini mulai dengan pembuatan video edukasi terkait 

penyuluhan Covid-19, dilanjutkan dengan pembuatan buku saku terkait 

tentang garis besar Covid-19 dan sikap apa yang diperlukan masyarakat untuk 

menghadapinya. Setalah itu pemasangan poster sendiri berisi tentang SOP 

memakai masker yang benar dan SOP sholat. 
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Program Kerja KKN TEMATIK COVID-19 

a. Pembuatan Video Edukasi 

Media video merupakan media yang modern, sesuai dengan perkembangan 

zaman. Dengan media video, pesan yang disampaikan menjadi lebih menarik. 

Pesan yang disampaikan melalui gambar dan suara juga lebih ringkas, sehingga 

mudah untuk dipahami (Mulyadi et al., 2018). Banyak negara telah melakukan 

dan memperkenalkan cara pencegahan  penyebaran Covid-19  dengan  megikuti  

petunjuk  WHO  dan mencuci  tangan  menjadi  hal  yang  paling    banyak 

dilakukan   sebagai   wujud   tindakan   pencegahan dini.   Karena   selain   

sederhana,   mencuci   tangan juga   dinilai   sangat   efisien   dalam   pencegahan 

penyebaran   COVID-19   jika   dilakukan   dengan benar (Alzyood et al., 2020). 

Pembuatan konten yang berupa video edukasi kepada masyarakat tentang dua 

tema yaitu cara hidup sehat untuk meningkatkan imun tubuh dan pencegahan 

Covid-19. Pembuatan video mengenai Covid-19 ini bertujuan untuk 

memberitahukan kepada masyarakat yang ada di Desa Sidomukti bagaimana 

cara meningkatkan imun tubuh dan cara pencegahan Covid-19 agar terhindar 

dari virus Corona. Video edukasi ini disebarkan melalui beberapa media sosial 

seperti instagram, facebook dan youtube. 

 
Gambar 1. Sosialisasi kepada warga 

b. Penyerahan Buku Saku 

Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai solusi dalam 

mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa adalah pengembangan media 

pembelajaran berupa buku saku (Nurjana & Dwi, 2019). Peran buku sangat besar 

karena buku dapat berperan sebagai sumber informasi, tetapi saat ini peserta 
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didik juga memiliki kecenderungan kurangnya minat untuk membaca jika buku 

itu tebal dan kurang menarik (Asyhari & Silvia, 2016). Program kerja buku saku 

ini berguna untuk mengingatkan masyarakat tentang pola hidup sehat dimasa 

pandemic covid-19 untuk meningkatkan imun tubuh serta cara pencegahan 

tertular virus covid-19 yang kami bagikan kepada masyarakat setempat sebagai 

panduan agar terhindar dari virus corona. 

 

 
Gambar  2. Pemberian  Buku  Saku 

c. Pemasangan Poster 

Sosialisasi kesehatan dapat pula dilakukan melalui media cetak. Pembuatan 

poster tetap memperhatikan poin-poin yang sudah ditentukan, seperti gambar, 

warna, logo, latar belakang, serta font yang digunakan. ”Learning media are 

used to generate the same perception of what learning is being done”. 

Pembelajaran dengan menggunakan media dapat membantu peserta didik untuk 

membangun persepsi pembelajaran yang sama, sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam memahami materi pembelajaran. (Utomo et al., 2018). 

(Kaplan & Haenlein, 2017) menjelaskan bahwa berdasarkan kajian studi, saat 

ini media social adalah agenda teratas bagi para eksekutif bisnis untuk 

memanfaatkan aplikasi yang menguntungkan seperti Wikipedia, Youtube, 

Facebook, Second Life, dan Twitter untuk mengembangkan bisnis mereka 
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Gambar 3. Hasil Desain Poster 

Pembuatan serta pemasangan poster di 15 titik lokasi strategis ini merupakan 

tindak lanjut dari program kerja mengenai sosialisasi mencegah virus corona 

dengan melakukan pola hidup sehat serta memberikan panduan pelaksanaan 

sholat pada masa pandemic covid-19. Pemasangan poster ini dilakukan di 15 

titik strategis antara lain masjid, balai desa dan tempat strategis lainnya. 

 

   
Gambar 4. Penempelan  Poster 

 

PENUTUP 

             KKN Tematik Covid-19 periode XII ber-Budai telah terlaksanakan pada 

tanggal 2 Agustus 2021 – 19 Agustus 2021 dilakukan melalui berbagai kegiatan 
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langsung dan tidak langsung ditengah masyarakat untuk terlibat aktif dan kreatif 

untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. 

  Dari kegiatan yang telah kami lakukan khususnya pada Desa Sidomukti, 

Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, masih ada berberapa warga yang tidak taat 

protokol kesehatan sehingga ini sangat mengkhawatirkan mengingat Indonesia 

masih menjadi peringkat kedua kasus harian setelah Rusia, semoga dengan 

adanya edukasi pemakaian masker yang benar yang telah kamu lakukan pada 

Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal bisa memberikan dampak 

yang baik kedepannya dalam menurunkan kasus harian covid-19. Dikarenakan 

dengan pemakaian masker yang benar dan sesuai SOP maka akan meminimalisir 

droplet yang jatuh kepada orang lain atau kebenda sekitar yang dapat menginfeksi 

warga lainnya. Diharapkan kegiatan ini dapat di lanjutkan dengan memperluas 

sasaran kegiatan dan di lakukannya sosialisasi tatap muka tetapi tetap dengan 

protokol kesehatan yang ketat.sehingga materi yangdi berikan dapat tersampaikan 

dengan baik oleh masyarakat Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten 

Kendal. 

Kehadiran mahasiswa KKN Universitas Islam Sultan Agung 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 

Dharma Perguruan Tinggi yang diharapkan mampu dirasakan oleh mahasiswa 

KKN sendiri. 
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ABSTRAK 

Pogram Kegiatan KKN-Tematik di Desa Karanganyar Kecamatan Reban 

Kabupaten Batang ini bertujuan untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan 

penyebaran wabah virus Covid-19 untuk meminimalisir/mengurangi serta 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Berdasarkan pengamatan, diperoleh 

informasi tentang 1). banyak masyarakat di lokasi KKN kurang memiliki  

kesadaran terhadap penanganan kasus Covid-19. 2). Kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat pedesaan terkait dampak Covid- 9. 3) Masyarakat   pedesaan   masih   

jarang   yang   menerapkan Protokol kesehatan. Berdasarkan permasalahan yang 

ada tersebut, maka kelompok KKN 14 menyusun beberapa program yang dapat 

membantu  masyarakat  untuk  lebih  memahami  pencegahan  dan  penanganan 

covid-19 dalam bentuk program kerja edukasi melalui pembuatan media 

informasi  (video) yang diunggah ke  media sosial serta pembuatan poster. 

 

PENDAHULUAN 
Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  merupakan  sebuah  bentuk  intrakulikuler 

yang merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi menggunakan 

metode memperkenalkan dan  memberikan   pengalaman   bekerja   dan   belajar 

mahasiswa    dalam   pemberdayaan masyarakat. KKN pada masa sekarang ini 

mailto:hermin@unissula.ac.id
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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. 

Untuk mahasiswa yang tidak bisa pulang dan bekerja dengan kelompok secara 

langsung, maka mahasiswa tersebut dapat menggunakan cara KKN Mandiri dari 

Rumah  (KKN-DR).  Mahasiswa  dituntut  memiliki  kreativitas  dan  perilaku 

inovatif guna memenuhi ketiga hal tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 

12 Tahun  2012  mengartikan  pengabdian  kepada  masyarakat  sebagai salah 

satu   kegiatan sivitas akademika dengan  memanfaatkan  Ilmu   Pengetahuan dan 

Teknologi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (Kemendikbud:2012) 

KKN tematik UNISSULA kali ini mengambil tema “Sehat, Bangkit dan 

Maju Berdampingan Dengan Covid-19” harapannya dalam situasi pandemi seperti 

ini mahasiswa UNISSULA dapat ikut berperan dalam memberikan edukasi pada 

masyarakat untuk ikut berkontribusi   dalam   mengurangi   penyebaran   virus   

Covid-19   ini. Selain itu mahasiswa dalam melakukan KKN ditengah pandemi 

yang sedang terjadi, berlangsung secara baik dan tetap mematuhi protokol 

kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Berdasarkan pada analisa yang telah 

dilakukan, maka didapatkan bahwa masyarakat Desa  KarangAnyar  Batang masih  

memiliki  beberapa permasalahan  terkait pandemic covid-19 yaitu, Kurangnya 

kesadaran masyarakat terhadap penanganan kasus Covid-19, kurangnya sosialisasi 

kepada masyarakat pedesaan terkait dampak Covid- 9 dan masyarakat   pedesaan   

masih   jarang   yang   menerapkan   Protokol kesehatan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, maka kelompok KKN 14 

menyusun beberapa program yang dapat membantu  masyarakat  untuk  lebih  

memahami  pencegahan  dan  penanganan covid-19 dalam bentuk program kerja 

edukasi melalui pembuatan media informasi  (video) yang diunggah ke  media 

sosial serta pembuatan poster. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Covid-

19 ini adalah dengan dua cara, yaitu secara luring dan daring. Kegiatan Pembuatan 

Poster yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Virus Covid-19 

dilakukan secara luring di daerah masing masing peserta. Kemudian pembuatan 

video edukasi mengenai pencegahan dan  penanganan  Virus  Covid-19  dengan  
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mengunggah  video  ke  media sosial seperti: Facebook, Instagram, dan Youtube 

dilakukan secara daring. Kelompok 13 juga turut membagikan dan menempelkan 

poster terkait vaksinasi covid-19 serta tata cara penggunaan masker yang benar di 

beberapa tempat strategis.  

 

HASIL  

Program kerja KKN Tematik di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Reban, 

Kabupaten Batang, Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Pembuatan Video Edukasi Vaksinasi 

Program kerja KKN Tematik XII kelompok 14  melakukan program kerja 

KKN dengan melakukan penyuluhan melalui  video edukasi dan penempelan 

poster / MMT di beberapa daerah yang sering dikunjungi masyarakat. Penyuluhan 

dalam bentuk video yang pertama bertema tentang "vaksinasi" dimana vaksinasi 

ini merupakan kewajiban yang  harus dilakukan oleh  masyrakat dalam  

mencegah atau  menjaga  imunitas diri terhadap virus covid19. Penyuluhan video 

edukasi yang dilakukan akan di bagikan ke sosial media agar memudahkan 

masyarakat dalam menerima informasi terkait dengan vaksinasi.  Video  tersebut  

di  bagikan  ke  beberapa  media  sosial seperti  Instagram, Facebook  dan  Youtube 

dengan link antara lain sebagai berikut :  

a).  untuk  media   sosial   instagram  : @kknunissula.14 

b).  facebook : kknunissula14, dan 

c).  youtube : kknUNISSULA.14 . Atau dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 

 

mailto:@kknunissula.14
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(a) (b) (c) 

 

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

Facebook; (b)  Instagram, (c) Youtube 

 

Vaksinasi  ini  penting  diketahui  oleh  masyarakat  karena  sebagian  masyarakat  

masih banyak yang belum mengetahui tentang manfaat vaksinasi dan juga masih 

memiliki rasa takut untuk  melakukan  vaksinasi.  Oleh karena itu dalam  video  

edukasi pertama  ini diberikan   penjelasan-penjelasan   terkait   dengan   

pentingnya     vaksinasi berserta syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan 

vaksinasi. Vaksinasi Covid 19 adalah wajib. Meski begitu, pemerintah tidak mau 

menerapkan sanksi terhadap orang yang menolak divaksinasi Covid-19. Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan 

vaksinasi Covid-19 adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh warga negara 

Indonesia. Kebijakan vaksinasi nasional yang dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu 

ini untuk melindungi orang lain dari penularan virus Covid-19. 
 

2. Video edukasi dengan tema : ”cara  menggunakan  masker  yang  benar” 

Edukasi  kedua  bertema  tentang  "cara  menggunakan  masker  yang  

benar"  Masker menjadi barang wajib pada masa adaptasi kebiasan baru akibat 

pandemi virus corona. Penggunaan masker secara disiplin dipercaya mampu 

menekan tingkat penyebaran virus yang  pertama  ditemukan di Wuhan pada 

akhir 2019  tersebut.  Namun,  penggunaan masker  yang  efektif  untuk  

meminimalkan  penularan  tentunya  tidak  bisa  dilakukan secara sembarangan. 

Pemakaian masker seenaknya menjadi salah satu penyebab penyebaran Covid-19 

masih sulit terkendali sampai saat ini. Banyak kesalahan yang dilakukan hingga 
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membuat penggunaan masker menjadi sia-sia dan tidak terlalu berpengaruh 

terhadap pencegahan penyebaran virus.  

Dalam video edukasi ini dijelaskan cara yang benar menggunakan masker 

dan juga membuang masker yang benar yang berdasarkan sumber Kemenkes RI. 

Oleh karena masker sangat penting pada saat pandemi seperti ini, sehingga 

edukasi tentang membuang sampah masker dengan baik agar tidak mudah di 

dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga banyak 

sekali jenis-jenis masker yang beredar dipasaran, maka di sini juga dilakukan  

edukasi   terkait   efektivitas   masker   berdasarkan   jenisnya.   Dengan demikian 

masyarakat akan mudah untuk memilih jenis masker yang tepat dan dapat 

berfungsi untuk mencegah penularan Covid-19. 
 

3. Video  bertema "sistem kekebalan tubuh" 

Edukasi ke tiga bertema tentang "sistem kekebalan tubuh" edukasi ini 

bemanfaat bagi masyrakat  untuk  memudahkan  dalam  menjaga  imunitas  tubuh  

agar  tidak  mudah terserang virus Covid-19. Sistem imun pada dasarnya 

merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam istilah 

lain, sistem imun sering juga disebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Fungsi 

utama sistem ini adalah menangkal radikal bebas yang  dapat menyerang  dan  

menimbulkan  berbagai macam penyakit sehingga masyarakat perlu mengetahui 

cara bagaimana menjaga sistem imun dengan baik. Media penyuluhan yang 

dipilih adalah berupa video edukasi dengan tema ”sistem kekebalan tubuh” 

dengan durasi 15 menit dan dipublikasikan di media sosial seperti Facebook, 

Instagram dan Youtube. 

 

4. Video bertema  "strategi  penangan  Covid-19  di berbagai  negara" 

Edukasi  ke  empat  bertema  tentang  "strategi  penangan  Covid-19 di 

berbagai  negara" edukasi ini bermanfaat untuk melihat perbandingan negara 

Indonesia dengan negara lain dalam penanganan Covid-19. Seperti diketahui di 

sebagian negara sudah dapat mengatasi Covid-19 dengan baik. Bahkan sudah 

melakukan tindakan opsional pada penggunaan masker dengan cara hidup 

berdampingan dengan Covid-19. 

 

5. Video bertema  "cermat dalam memilih berita” 

Video edukasi ke lima bertema tentang "cermat dalam memilih berita", 

yang mana kita ketahui dari sebelum pandemi Covid-19 ini berlangsung sudah 

banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita yang tidak 

benar.  Ditambah lagi masa pandemi seperti ini ditakutkan masyarakat salah 

dalam memilih berita terkait informasi yang berhubungan dengan penangan 

Covid-19, sehingga membuat masyarakat merasakan keresahan. Video edukasi 
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ini menjelaskan  bagaimana cara memilih atau menghindari berita hoax dengan 

baik sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima informasi yang benar . 
 

6. Poster tentang Vaksinasi dan Penggunaan Masker 

Selain pembuatan video edukasi, program kerja yang dilakukan adalah 

pembuatan poster terkait dengan pentingnya vaksinasi dan poster tentang cara 

memakai masker yang benar. Poster /MMT untuk kemudian dipasang/ditempel 

di tempat-tempat strategis yang  sering dikunjungi warga, seperti mushola, sekolah 

dan toko.  
 

 

 

(a) (b) 

Gambar 2. Poster tentang Penggunaan masker (a) dan Poster tentang Pentingnya 

vaksinasi (b) 

 
 

(a) (b) 

Gambar 3. Penempelan poster di dinding mushola (a) dan di toko kelontong (b) 
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Gambar 4. Penempelan poster didepan sekolah dasar yang akan mengadakan 

pembelajaran secara offline 

PENUTUP 

Covid-19 telah merubah gaya hidup sehari-hari masyarakat bukan hanya 

Indonesia melainkan juga dunia. Perubahan-perubahan tersebut membuat 

masyarakat harus siap merubah gaya hidup dan hidup berdampingan dengan 

Covid-19. Tujuan KKN Tematik Covid-19 di Kelurahan Karanganyar, 

Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini adalah supaya masyarakat 

sadar pentingnya pencegahan dan tanggap dengan suatu penyakit, selalu menaati 

protokol kesehatan yang ada baik saat di rumah maupun di tempat umum, serta 

dapat beradaptasi hidup di era new normal. Harapannya dengan adanya 

kontribusi dari penyuluhan melalui pembuatan video pembelajaran terkait Covid-

19 dapat  bermanfaat bagi masyarakat setempat. 
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ABSTRAK 

Hampir seluruh masyarakat yang berada di Desa Mlatiharjo belum mengetahui 

secara mendalam apa itu vaksinasi, pentingnya vaksinasi dan hanya beberapa saja 

yang sudah melakukan vaksinasi karena keterbatasan jumlah dosis belum 

dibagikan. Oleh karena itu kami dari kelompok KKN Tematik UISSULA Periode 

XII Kelompok 15 memberikan tambahan upaya pencegahan penyakit covid-19 dan 

pentingnya vaksinasi di tengah pandemi covid-19. Kegiatan ini meliputi edukasi 

dari beberapa metode yaitu: membuat video edukasi herd immunity dimasa 

pandemi covid-19, video edukasi mengenai vaksinasi dimasa pandemi covid-19. 

Video yang disebarkan melalui youtube, instagram, dan facebook agar mudah 

diakses oleh masyarakat luas. Selain itu penempelan poster mengenai 5 kandidat 

vaksinasi dan olahraga pernafasan untuk pasien covid-19 poster yang dibuat 

dipasang di titik keramaian yang ada di Desa Mlatiharjo seperti warung sembako, 

pos kampling, dan sekolah dasar. Pembagian pamflet mengenai isolasi mandiri 

kegiatan edukasi melalui media pamflet dilaksanakan mengingat kondisi saat ini 

yang tidak memungkinkan kegiatan mengumpulkan orang banyak. Membuat buku 

saku mengenai vaksinasi covid-19. Tujuan membuat buku saku tersebut untuk 

menambah wawasan masyarakat mengenai vaksinasi, dan pentingnya vaksinasi 

kemudian membagikan buku saku kemasyarakat. Dengan kegiatan ini diharapkan 

kepada masyarakat di Desa Mlatiharjo sadar akan pentingnya vaksinasi serta dapat 

mailto:arisentani@unissula.ac.id
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mengurangi penyebaran covid 19 dan terciptanya suatu kekebalan suatu kelompok 

(herd immunity). 

 

PENDAHULUAN  

Sejak ditetapkannya negara Indonesia sebagai darurat bencana corona 

berdasarkan rekomendasi WHO, maka pemerintah mengambil beberapa langkah 

yang ditetapkan sebagai kebijakan untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. 

Untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia 

dilakukan  beberapa kebijakan di seluruh daerah, diantaranya dengan memberikan 

kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja 

dari rumah (work from home), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan (Putri, 

dkk, 2021) 

Pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan karantina wilayah dengan 

adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah 

transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu 

dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah. (Putri, 

dkk, 2021). Menyadari kebijakan tersebut tidak 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 (Napitu, dkk, 2021). 

Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun 

diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal 

penyakit tertentu. Pemerintah Indonesia dan juga negara negara di dunia tengah 

berupaya mengembangkan dan menghadirkan Vaksin COVID-19 serta 

merencanakan pelaksanaan imunisasi untuk warganya. Vaksin tidak hanya 

melindungi individu namun juga memberikan perlindungan bagi orang orang yang 

tidak dapat diimunisasi contohmya pada usia tertentu maupun orang dengan 

penyakit tertentu (Iskak, 2021). Vaksin tidak menimbulkan penyakit. Vaksin yang 

sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak 

menimbulkan reaksi simpang (efek samping) yang berat.Hal ini dilakukan untuk 

memutus penyebaran Covid-19 sekaligus melandaikan angka positif Covid-19 

sehingga dilakukan program vaksinasi massal yang dicanangkan pemerintah 

supaya berjalan dengan efektif (Gurning, Fitriani Pramita,dkk, 2021). 

 

METODE  

KKNT Covid-19 Luring ini dilakukan di desa Kelurahan Mlatiharjo, 

Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Metode yang digunakan adalah Luar 

Jaringan (Luring) dan dalam Jaringan (Daring) Berbasis media sosial Instagram, 
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Facebook, Dan Youtube. Metode daring dilakukan dengan pembuatan video yang 

bertemakan sehat,bangkit,dan maju berdampingan dengan covid-19 hal ini 

bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Kelurahan Mlatiharjo sebab pada saat ini 

orang lebih cenderung aktif berkomunikasi menggunakan gadget, selain itu juga 

dengan menggunakan metode daring ini diharapkan dapat lebih menjangkau 

masyarakat secara umum.  

Sedangkan metode Luring adalah praktek langsung yang dilakukan 

mahasiswa ke masyarakat. Metode ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

edukasi tentang pentingnya Vaksinasi. Selain itu dengan menempelkan poster, 

membagikan pamflet, pembuatan buku saku yang berkaitan dengan informasi 

vaksinasi Covid-19 yang benar serta tips-tips yang harus dilakukan dalam 

menghadapi pandemi covid-19 diharapkan dapat memperbaiki stigma-stigma 

negatif dan perilaku diskriminatif yang dimiliki masyarakat yang mana hal ini 

disebabkan oleh muncul berbagai berita hoax mengenai vaksinasi covid-19. 

 

HASIL  

KKN Tematik UNISSULA Tahun Akademik 2021 dilaksanakan di 

Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dilaksanakan dari 

tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021. Program kerja yang 

dilaksanakan berfokus pada mengedukasi masyarakat mengenai informasi-

informasi pentingnya vaksinasi,isolasi mandiri yang benar untuk meningkatkan 

kesadaran mereka terhadap Covid-19 dan tips-tips yang dilakukan dalam 

menghadapi pandemi Covid-19 serta penanganan yang dapat dilakukan apabila 

orang terdekat terinfeksi Covid-19. Berdasarkan fokus edukasi tersebut, diharapkan 

dapat memperbaiki stigma-stigma negatif dan perilaku diskriminatif yang ada di 

lingkungan masyarakat terhadap penderita Covid-19. 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pelatihan UKM ini 

dalam pelaksanaannya dilakukan secara presentasimelalui zoom meeting materi 

tiap mahasiswa tim KKN Kelompok 15, kegiatan tersebut dilakukan secara 

bertahap yaitu : 

1. Membuat video edukasi herd immunity dimasa pandemi covid-19 

Pemilihan materi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh 

atau herd immunity dan dapat menurunkan tingkat penderita covid-19. Di 

samping status wabah Covid-19 ini, muncul istilah herd immunity dalam 

dunia kesehatan sebagai upaya perlindungan diri atau imunitas tubuh dan 

tantangan pada era new normal saat ini. Semakin banyak orang yang 

mengalami herd immunity akan berdampak bagi lingkungan sosialnya yaitu 

melindungi kelompok masyarakat yang bukan merupakan sasaran imunisasi 

dari penyakit atau virus yang menyerang. (Faizal & Nugrahani, 2020) 
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Membuat video edukasi mengenai herd immunity dimasa pandemi 

covid-19 bagi masyarakat dengan menjelaskan apa itu herd immunity, cara 

kerja herd immunity covid-19, bagaimana terciptanya herd immunty, upaya 

yang bisa diterapkan untuk menahan penyebaran virus covid-19, manfaat 

herd immunity yang berdampak pada lingkungan dan hubungan vaksin, 

imunisasi dan herd immunity. (Rochani Nani Rahayu,dkk, 2021). 

 

 
Sumber: Youtube KKN TEMATIK 15 

Gambar 1. Hasil video edukasi herd immunity dimasa pandemi covid-19 

 

2. Membuat video edukasi vaksinasi dimasa pandemi covid-19 

Pemilihan materi ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang 

pentingnya vaksinasi COVID-19 di masa pandemi saat ini. Adapun 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. (RI, 2020) Berbagai mitos dan hoaks yang beredar 

mengenai vaksin COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mendorong 

keraguan masyarakat untuk menjalani vaksinasi. 

Membuat video edukasi mengenai vaksinasi dimasa pandemi covid-

19 bagi masyarakat dengan menjelaskan Perbedaan Vaksinasi dan Vaksin, 

Tujuan adanya Vaksinasi, Kriteria seseorang yang tidak boleh divaksin, 

Manfaat Vaksin Covid-19, Perbedaan Jenis-jenis Vaksin Covid-19, dan 

Mekanisme Kerja pada Vaksin Covid19. (Ni Nyoman Pujaningsih,dkk, 

2019) 
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Sumber: Youtube KKN TEMATIK 15 

Gambar 2. Hasil video edukasi vaksinasi dimasa pandemi covid-19 

 

3. Membuat dua poster mengenai 5 kandidat vaksinasi dan olahraga 

pernafasan untuk pasien covid-19  

Dari pemasangan yang kami lakukan dari beberapa titik keramaian 

masyarakat, yang sudah membaca poster dapat memahami mengenai vaksin 

yang ada di indonesia terutama vaksin yang akan mereka gunakan, dan 

olahraga pernafasan pada pasien covid-19, Selain itu juga  membagikan 

dimedia sosial seperti youtube, instagram, dan facebook. Sehingga 

masyarakat tidak lagi khawatir akan bahayanya vaksinasi covid-19 dan 

tidak khawatir jika individu terpapar oleh covid-19 mengalami kesulitan 

bernafas. 

Poster yang disampaikanmemuat informasi tentang 5 macam 

kandidat vaksinasi COVID-19. Poster merupakan salah satu media promosi 

kesehatan dalam bentuk media cetak berisi pesan-pesan/informasi 

kesehatan yang biasanya di tempat-tempat umum. Kerjasama institusi 

pendidikan danpemerintah daerah harus terus digalakkan dalam mengatasi 

permasalahan dan menambah pengetahuan macam vaksin. (Halajur, 2020) 
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Sumber: Instagram @kknt_unissula15 

Gambar 3. Penempelan poster diberbagai titik keramaian 

 

4. Membuat pamflet mengenai isolasi mandiri 

Kegiatan edukasi melalui media pamflet dilaksanakan mengingat 

kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kegiatan mengumpulkan orang 

banyak. Selain itu juga  membagikan dimedia sosial seperti youtube, 

instagram, dan facebook. Media pamflet adalah bentuk penyampaian 

informasi atau pesan-pesan kesehatan melalui lembaran-lembaran yang 

dilipat. Isi informasi dapat dalam bentuk kalimat maupun gambar atau 

kombinasi. (Halajur, 2020). 

Media pamflet yang disampaikan memuat informasi tentang apa itu 

isolasi mandiri gejala-gejala yang dialami dan risiko yang dialami dalam 

kondisi parah. Selain itu, media ini memuat informasi tentang upaya-upaya 

yang dapat dilakukan dalam pencegahan terinfeksi virus ini. Isolasi mandiri 

sangat penting dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan 

penularan kepada keluarga. Cara menjaga pertahanan tubuh selama 

melakukan isolasi mandiri yaitu tetap terapkan pola hidup sehat antara lain 

makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang 

cukup, lakukan olahraga ringan dan hindari merokok atau minuman alkohol. 

Isolasi mandiri sangat penting dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk 

upaya pencegahan penularan kepada keluarga jika pernah berkontak atau 

terkonfirmasi positif (Kemenkes, 2020) 
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Sumber: Instagram @kknt_unissula15 

Gambar 4. Pembagian pamflet ke masyarakat  

 

5. Membuat buku saku mengenai vaksinasi covid-19 

Tujuan membuat buku saku tersebut untuk menambah wawasan 

masyarakat mengenai vaksinasi, dan pentingnya vaksinasi. Dari kelompok 

kami membagikan buku saku kemasyarakat dimana isi dari buku saku 

tersebut meliputi apa itu vaksinasi, tujuan vaksinasi, bagaimana asal-usul 

vaksinasi, apakah vaksinasi itu penting,jenis-jenis vaksinasi covid-19 yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah,bagaimana efek samping vaksin covid-

19, bagaimana prosesnya, apakah vaksin ada kandungan zat berbahaya, 

bolehkah dosis pertama dan kedua vaksin covid-19 dari jenis yang berbeda, 

apakah boleh ibu hamil divaksin dan apa saja syaratnya, dan kriteria orang 

yang tidak boleh divaksin covid-19. (Ni Nyoman Pujaningsih,dkk, 2019) 

 

 
Sumber: Instagram @kknt_unissula15 

Gambar 4. Pembagian buku saku ke masyarakat 
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PENUTUP 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik UNISSULA Kelompok 15 

dilaksanakan di RT. 07 RW. 08 Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, 

Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan mengedukasi masyarakat 

akan pentingnya vaksinasi, isolasi mandiri yang benar dan olahraga pernafasan 

untuk penderita covid-19. Sehingga dengan adanya kegiatan ini mampu 

memberikan pandangan pada masyarakat akan pentingnya vaksinasi covid-19. 

Selain itu pada seseorang yang memiliki gejala-gejala terinfeksi covid-19 dapat 

melakukan isolasi mandiri di rumah. Dengan adanya edukasi yang kami berikan 

diharapkan menambah wawasan masyarakat agar mengubah Pikiran mereka 

tentang berita hoax yang tersebar luas mengenai efek samping setelah vaksinasi.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Faizal , I. A., & Nugrahani, N. A. (2020). Herd immunity and COVID-19 in 

Indonesia. Jurnal Teknologi Laboratorium Vol.9, No.1, pp. 21 – 28, 

https://doi.org/https://doi.org/10.29238/teknolabjournal.v9i1.219. 

Gurning, Fitriani Pramita,dkk. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 

di Kota Medan Tahun 2020. 

Halajur, U. (2020). Promosi Kesehatan di tempat kerja. Winka Media. 

Iskak, M. Z. (2021). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya 

Vaksinasi di Masjid Al –Ikhlas, Jakarta Barat. Jurnal PADMA: Pengabdian 

Dharma, Vol I No III, 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPDM/article/view/11431/7071. 

Kemenkes. (2020). Protokol Isolasi Mandiri COVID-19. 

http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/dki-jakarta/protokol-isolasi-

mandiriCOVID-19. 

Napitu, dkk. (2021). Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat 

(Ppkm) Mikro di Kelurahan Bah Kapul. Communnity Development Journal, 

Volume 2 Nomor 2, 232-241. P-ISSN 2721-4990 | E-ISSN 2721-5008. 

https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/1698. 

Ni Nyoman Pujaningsih,dkk. (2019). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. Jurnal 

MODERAT,Volume 6, Nomor 3 ISSN: 2442-3777 (cetak), 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat . 

Putri, dkk. (2021). Edukasi Kesehatan untuk Isolasi Mandiri dalam Upaya 

Penanganan COVID-19 di Kanagarian Koto Baru, Kabupaten Solok. Jurnal 

Abdidas, 6 , 547-553. https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.124. 



 

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

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 25 
 

RI, M. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk 

Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Rochani Nani Rahayu,dkk. (2021). Vaksin Covid 19 di Indonesia : Analisis Berita 

Hoax. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(07), 39-49. 

https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/422. 

 

 

  

 

 

 



 

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

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 26 
 

 

CHAPTER 
4  

SEHAT, BANGKIT, DAN MAJU 
BERDAMPINGAN DENGAN  

COVID_19 

 

Lisa Fitriyana1, Dina Hasriyana2, Hidayatus Sholikha2, Rini        Sulistyowati
2
, 

Azimatul Inayah
2
, Rif’ah Hardhika Fatma

2 

 

1Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan 

Agung 

 2Program Studi Sarjana Dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Email : lisa.fitriyana@unissula.ac.id 

 

 

ABSTRAK 

Hampir seluruh aspek kehidupan dirugikan akibat dari adanya Pandemi COVID-
19 baik dari segi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sosialisasi antar sesama. 

Dari hal tersebut, kelompok KKN UNISSULA Periode XII Kelompok 24 memiliki 

beberapa program untuk menangani hal tersebut diantaranya memberikan pelatihan 

dan pendampingan bagi pelaku UKM di Desa Pucung agar tetap bertahan di masa 

pandemic COVID-19, melakukan pendampingan Belajar baik dalam ilmu umum 

maupun ilmu islami dengan harapan hak pendidikan bagi setiap anak tetap 

terpenuhi, membuat video edukasi PHBS dan Vaksinasi untuk meminimalisir 

penyebaran COVID_19, Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi 

warga pasca COVID_19 agar mereka tidak memiliki perilaku tertutup serta 

memberikan bekal baik dalam perspektif islam dan kesehatan akan hikmah dibalik 

penyakit ini, dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa sesuai permintaan bapak 

Kepala Desa seperti mengikuti kegiatan muslimatan yang diisi dengan penyuluhan 

kesehatan, posyandu, Bakti Sosial dan Penyaluran Dana terhadap warga terdampak 

COVID_19. Semua kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 02-19 Agustus 2021 

bekerjasama dengan aparat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Pucung. 

Hal ini dilaksanakan dengan tujuan dapat membantu sistem pemerintahan di Desa 

Pucung dalam menjalani daur kehidupan di masa pandemic COVID_19 ini. 
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PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan penyakit jenis baru yang 

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Sampai saat ini, virus 

tersebut masih menjadi kasus permasalahan penting dunia kesehatan di seluruh 

dunia. Hal yang sama telah dilakukan oleh berbagai pihak negara yang terpapar 

virus ini, kebijakan lockdown atau karantina menjadi salah satu upaya yang 

sudah dilakukan untuk mengurangi interaksi banyak orang. Untuk mengatasi 

cepatnya penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa 

kebijakan seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB). Hal ini mengakibatkan sistem aktivitas keseharian 

berubah. Penyebaran virus ini tentu saja berdampak pada berbagai bidang, seperti 

bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan hidup sosial. Penutupan sementara 

lembaga pendidikan berdampak pada jutaan pelajar, tidak kecuali di Indonesia. 

Gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru dan pembatalan 

penilaian belajar berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas 

keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen 

pendidikan khususnya negara dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi 

semua steakholders pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. 

Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi 

pemulihan covid 19, untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa 

mendatang.  

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 menumpuk dan 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. Masa pandemi ini juga mengikis kehidupan ber- sosial antar 

sesama karena kurangnya interaksi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk 

menjadikan masyarakat Desa Pucung dapat hidup Sehat, bangkit, dan maju 

berdampingan dengan COVID_19. 

 

METODE 

Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode XI Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang dilakukkan pada bulan Agustus 2021 di Desa 

Pucung Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan menggunakan metode 
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Offline dengan prokes yang ketat, dan online dengan cara upload poster dan 

video di social media seperti Instagram, Youtube dan Facebook. Program kerja 

yang dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku guna 

meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Terdapat kegiatan yang dilakukan 

secara door  to door dan juga terdapat kegiatan yang dilakukan dengan 

mengundang warga namun secara jumlah terbatas 7-10 orang warga Desa 

Pucung serta dihadiri oleh Kepala Desa, perwakilan tokoh agama, penasihat 

muslimat, dan ketua muslimat. 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 yang 

mengikuti kegiatan sosialisasi. Program kerja ini kami laksanakan dari tanggal 

02-19 Agustus 2021 dan tempatnya kondisional disesuaikan dengan kegiatan 

Desa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pembuatan Video Edukasi PHBS dan Vaksinasi 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan upaya untuk 

memberdayakan masyarakat agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan 

perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dala gerakan kesehatan 

di masyarakat (Ambarwati, 2008). Sedangkan Vaksinasi menurut Depkes 

RI,2009 adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang 

pembentukan imunitas (antibody) sistem imun di dalam tubuh. 

Keduanya disatukan dalam satu video yang di upload dalam sosial 

media seperti facebook, instagram, dan youtube dengan tujuan agar 

masyarakat Indonesia memahmi dan menerapkan pola PHBS dalam 

kehidupan sehari-hari dan semangat melakukan vaksinasi secara yakin dan 

aman. 

 

Gambar 1. Pembuatan Video Edukasi PHBS Dan Vaksinasi Yang Di Share Melalui 

Sosial Media Seperti; Facebook, Instagram Dan Youtube 
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2. PENDAMPINGAN DAN BELAJAR ILMU UMUM MAUPUN 

ILMU ISLAMI 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, 

karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, 

berintelektual, dan terhindar dari kebodohan (Badrudin, 2014). Pada 

Kelompok KKN 24 Unissula ini menerapkan pendampingan belajar ini 

terhadap anak-anak generasi bangsa serta aset amal jariyah para orang 

tua meliputi belajar membaca dan menulis, berhitung, mengenalkan 

lagu-lagu kebangsaan dan daerah, belajar membaca Al- Qur’an yang baik 

dan benar, selawatan, menulis arab yang benar, dzikir-dzikir islami serta 

informasi tentang kesehatan bekerjasama dengan Remaja Masjid 

Minhajul Choirot, Guru PAUD dan SD. 

 

 
  

Gambar 2. Pendampingan Belajar Anak PAUD, SD, Dan Santriwan 

Santriwati Masjid Minhajul Choirot 

 
 

 

 

Gambar 3. Pendampingan Mengaji Anak PAUD, SD, Dan Santriwan 

Santriwati Masjid Minhajul Choirot. 

 



 

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

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 30 
 

3. Pemberian Pendampingan dan Motivasi UKM 

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 pendek perlu digalakkan untuk 

mendukung langkah penyelamatan UKM oleh pemerintah. Langkah 

tersebut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, 

pemberian motivasi UKM agar mampu bertahan di masa pandemi. 

Pendampingan yang kami lakukan secara door to door terhadap dua 

sosok wanita yang hampir memiliki sikap menyerah dalam usahanya 

karena masa pandemic ini dimana kondisi ini menjadikan pendapatannya 

semakin menurun bahkan tidak kembali modal. 
 

 

Gambar 4. Pemberian Motivasi Dan Pendampingan UKM (Pembuatan Tempe dan 

Keranjang pindang atau Besek)Terhadap Masyarakat Sekitar 

 

4. SOSIALISASI PHBS TERHADAP WARGA PASCA COVID_19 

Warga pasca covid_19 kadang kala menjadikannya trauma dan 

memiliki kepribadian tertutup namun hal demikian dipengaruhi oleh 

karakter masing-masing individu (Afriant, 2021). Kelompok KKN 24 

Unissula memberikan sosialisasi tentang menyelaraskan pemikiran 

mengenai hikmah dibalik pandemic covid_19 baik dalam perspektif islam 

maupun perspektif kesehatan. Hal ini tidak lain kami tujukan agar mampu 

menjadi benteng bagi setiap warga pasca covid_19 untuk pandai-pandai 

dalam mengambil hikmah disetiap ujian yang ada. 
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Gambar 5. Pemberian Sosialisasi PHBS Terhadap Warga Pasca Covid-19 

 

5. MEMBANTU PROGRAM DESA 

Dalam melaksanakan kuliah kerja nyata memiliki tujuan untuk 

Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa, menerapkan IPTEKS 

secara team work dan interdispliner, menanamkan nilai kepribadian yang 

ulet, etos kerja, dan tanggung jawab sesuai dalam Sustainable Development 

Goals/SDGs. Dalam rentetan seluruh program kami tidak terlewatkan pula 

program yang diminta langsung oleh kepala Desa Pucung seperti Bakti 

sosial, posyandu dan acara muslimatan. Hal demikian bertujuan agar 

mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) memiliki nilai kemasyarakatn dan 

peduli terhadap sesame serta mendukung program pemerintahan Desa untuk 

menjadikan Desa Pucung yang Bersih, Aman, dan Cakap. 

 

  

 

Gambar 6. Membantu Program Desa : Pendampingan Posyandu
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                      Gambar 7. Membantu Program Desa : Bakti Sosial dan Muslimatan 

 

PENUTUP  

Kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat ( kkn 

tematik covid -19 ) yang berlokasi di desa pucung, kecamatan bancak, telah 

di laksanakan ± 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 1 agustus s/d 19 

agustus 2021.semua program kelompok telah terlaksana dengan baik dengan 

partisipasi dari pemerintah dan masyarakat sekalipun banyak tantangan yang 

dihadapi baik dari segi daya maupun dana. Kendala yang berupa tantangan 

pada saat kkn dapat diantisipasi dengan baik, demi suksesnya berbagai 

kegiatan yang telah direncanakan dalam program kerja maupun yang tidak 

direncanakan. 
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ABSTRAK 

Desa Banyumeneng merupakan salah satu dari 19 desa se-kecamatan Mranggen, 

Kabupaten Demak. di sebelah utara berbatasan dengan Ds. Kebonbatur, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kab. Ungaran Desa Banyumeneng berada tepat di 

perbatasan, sebelah timur berbatasan dengan Ds. Sumberjo, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Kelurahan Rowosari. Dari 6 dusun yaitu dapat dibagi lagi 

menjadi 56 RT dan 6 RW, yang letaknya tidak begitu berjauhan hanya sekitar 0,5 

s/d 1 km. Mayoritas penduduk Desa Banyumeneng yaitu beragama islam. Dampak 

pandemi Covid-19 terhadap masyarakat Desa Banyumeneng yaitu berkurangnya 

pendapatan ekonomi warga karena pemberlakuan PPKM. Faktor yang 

mempengaruhi penurunan pendapatan salah satunya ditiadakannya acara pengajian 

rutinan setiap kamis malam (malam jum’at) di Masjid Ageng Giri Kusumo yang 

biasanya dihadiri oleh jamaah dari berbagai wilayah. Dari permasalahan-

permasalahan tersebut Kelompok 29 KKN Tematik Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang menyusun program kerja yang dapat mengatasi permasalahan 

terebut berupa program kerja pembuatan buku saku tentang pencegahan penyebaran 

covid-19, pembuatan poster tentang SOP sholat dan pembuatan desain Gedung 

kantor Balai Desa Banyumeng. 

 

Kata Kunci : Dampak Pandemi Covid-19, Penurunan Pendapatan, Program Kerja 
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PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease pada tahun 2019 (COVID-19) telah menjadi 

pandemic global semenjak diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. 

COVID-19 petama kali muncul di Wuhan China pada akhir tahun 2019. Kemudian 

berkembang dengan cepat dan tidak terkontrol ke seluruh dunia. Tercatat sudah 

lebih 213 negara yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 Dengan jumlah korban 

yang terinfeksi sampai tanggal 16 Mei 2020 sebanyak 4.639.427 orang, meninggal 

308,810 orang dan sembuh sebanyak 1.766.175 orang 

(https://www.worldometers.info/coronavirus/). Sementara di Indonesia. kasus 

Covid 19 pertama muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dan sampai tanggal 16 Mei 

2020 jumlah korban yang terinfeksi telah mencapai 16.496 orang dengan 3083 

orang meninggal dan 1076 (https://www.covid19.go.id/). Jakarta merupakan 

daerah yang paling banyak pasien positif COVID-19 dan dikuti beberapa provinsi 

lainnya, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau Bali. 

Intinya, COVID-19, telah menyebar secara luas dan cepat di seluruh dunia termasuk 

di Indonesia. (Agung, 2020) 

Desa Banyumeneng merupakan salah satu dari 19 desa se-kecamatan 

Mranggen, Kabupaten Demak. Letak wilayah Desa Banyumeneng adalah 9,3 Km 

dari kantor kecamatan Mranggen. Infrastruktur yang ada seperti jalan raya dalam 

kondisi baik meski ada beberapa titik jalan yang sudah memerlukan perbaikan. 

Jarak antar dusun yang tidak begitu berjauhan hanya sekitar 0,5 s/d 1 km masih 

memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas. Desa Banyumeneng ini 

terbagi menjadi 6 Dusun yaitu Dukuh Karang Kumpul, Dukuh Kedung Dolog, 

Dukuh Girikusumo, Dukuh Krajan Kidul, Dukuh Krajan Lor dan Dukuh Karangan 

dan dibagi menjadi 6 RW dan 56 RT. 

Mayoritas penduduk Desa Banyumeneng yaitu beragama islam. Di Desa 

Banyumeneng terdapat 2 pondok pesantren yang bernama pesantren Giri Kusumo 

dan Al- Hadi. Luas wilayah Desa Banyumeneng adalah 696 Ha. Luas lahan yang 

ada terbagi dalam beberapa peruntukan seperti untuk pemukiman seluas 144,82 Ha, 

dan pertanian seluas 486,6 Ha. Luasnya wilayah pertanian di Desa Banyumeneng 

menjadi potensi yang cukup besar bagi Desa Banyumeneng sendiri. Hal ini 

dikarenakan luasnya lahan sawah yang terbentang di Desa Banyumeneng. jalan 

Desa Banyumeneng hampir semuanya sudah di cor terutama di jalan utama desa. 

Mayoritas penduduk Desa Banyumeneng yaitu beragama islam. Di Desa 

Banyumeneng terdapat 2 pondok pesantren yang bernama pesantren Giri Kusumo 

dan Al- Hadi. Penduduk Desa Banyumeneng sebagian besar adalah petani, Buruh 

(Pertanian, Perkebunan, Pabrik), serta hanya sebagian yang bekerja sebagai PNS 

dan pegawai swasta Desa Banyumeneng memiliki kelembagaan di bidang 

pemerintahan yang terdiri dari kepengurusan perangkat desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 



 

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

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 36 
 

 
Gambar 1. Peta Lokasi Pengabdian Masyarakat 

Kesadaran masyarakat Desa Banyumeneng dapat dikatakan kkurang, 

khhususnya dalam hal gotong royong, menjaga lingkungan, serta taat akan norma-

norma yang berlaku. Kondisi ini terjadi karena desa ini berseberangan langsung 

dengan Kabupaten Semarang dan Kota Semarang sehingga banyak pengaruh 

masyarakat kota yang sudah masuk ke desa ini. Meskipun tingkat pendidikan di 

desa Banyumeneng masih rendah, namun sudah banyak yang menyelesaikan wajib 

belajar 12 tahun, dan beberapa ke perguruan tinggi. Dea Banyumeneng ini memiliki 

beberapa lembaga pendidikan seperti SD, MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan 

beberapa pondok pesantren. Desa Banyumeneng merupakan desa yang cukup luas. 

Dimana mayoritas penduduknya bekerja dibidang pertanian dan pegawai pabrik 

dengan kondisi kesehatan warganya cukup bagus. Namun kurang akan kesadaran 

untuk hdup bersih. Dari berbagai macam identifikasi masalah yang telah kami 

sampaikan diatas, maka kami membuat usulan penyelesaian masalah sebagai 

berikut: 

a. Pembuatan buku saku tentang pencegahan penyebaran covid-19 

b. Pembuatan poster mengenai SOP sholat berjamaah di masjid dan mushola 

c. Program kerja pembuatan desain kantor balai desa 

 

METODE 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Sultan Agung oleh 

kelompok 29 dilakukan di Desa Banyumeneng. Sebelum pelaksanaan KKN, 

mahasiswa diberikan pembekalan mengenai kegiatan KKN. Pembekalan dilakukan 

secara daring melalui Zoom Meeting selama dua hari yaitu pada tanggal 17 dan 18 

Juli 2021. Selanjutnya dilaksanakan bimbingan dengan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL) mengenai tiga program kegiatan yang telah direncanakan. Setelah 
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memaparkan program kegiatan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan program 

KKN, tim KKN 29 melaksanakan program-program tersebut dan melaporkan hasil 

pelaksanaan program. Adapun pelaksanaan program kerja yang telah tim KKN 29 

di Desa Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu : 

2. Program Kerja Penyuluhan 

a. Pembuatan buku saku : (i) memberikan edukasi kepada masyarakat 

mengenai protokol kesehatan. (ii) memberikan informasi kepada 

masyarakat cara menjaga kebersihan tubuh di saat pandemi. (iii) 

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan 

penyebaran covid-19. 

b. Pembuatan poster : (i) memberikan informasi kepada jamaah sholat 

di masa pandemi. (ii) memberikan edukasi mengenai SOP sholat 

kepada jamaah sholat di masa pandemi. (iii) memberikan informasi 

tentang kebersihan masjid dan mushola di masa pandemi. 

3. Program kerja Permintaan Desa 

Pembuatan desain kantor balai desa yang baru : (i) memberikan 

pemahaman kepada pemerintah desa mengenai desain kantor balai desa 

yang baru. (ii). Memberikan desain kantor balai desa dalam bentuk 

softfile dan hardfile. 

HASIL 

1. Program kerja Pembagian Buku Saku 

Pembuatan buku saku tentang pencegahan penyebaran covid-19 kami 

buat dalam ukuran A6 (10,5 x 14,8 cm). Kami cetak sebanyak 50 buah 

untuk dibagikan kepada masyarakat setempat agar dapat memberikan 

edukasi mengenai pencegah penyebaran covid-19. 

  
Gambar 2. Pembagian Buku Saku  
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a. Program Kerja Pemasangan Poster 

Pembuatan poster tentang SOP sholat berjamaah di masa pandemi kami 

buat dalam ukuran A1 ( 90 x 60 cm). kami cetak sebanyak 15 buah untuk 

kami pasang di mushola dan masjid setempat agar memberikan 

informasi kepada jamaah mengenai SOP sholat di masa pandemi. 

 

  
Gambar 3. Pemasangan Poster 

b. Program Kerja Desain Kantor Balai Desa 

Pembuatan Desain Kantor Balai Des ini kami buat sesuai dengan 

permintaan dari kepala desa Banyumeneng, karena kantor balai desa 

yang sekarang masih bagus tapi sudah memerlukan perbaikan. Untuk 

desain ini nantinya di serahkan kepada pemerintah desa untuk ditindak 

lanjuti untuk proses realisasinya.  

  
Gambar 4. Desain Kantor Balai Desa 
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PENUTUP 

Program-program kerja yang telah dilakukan oleh tim KKN di RW 05 Desa 

Banyumeneng berjalan dengan lancer serta menghasilkan beberapa hasil sebagai 

berikut : (i) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap protokol Kesehatan. (ii) 

adanya produk hasil berupa buku saku tentang pencegahan penyebaran covid-19. 

(iii) adanya produk hasil berupa poster mengenai SOP sholat berjamaah di masa 

pandemic. (iv) Adanya produk hasil berupa hard file desain kantor balai desa. (v) 

peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai cara mencegah penularan covid-

19. (vi) peningkatan masyarakat mengenai SOP sholat berjamaah di masjid dan 

mushola di masa pandemi. 
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ABSTRAK 

Kasus Covid-19 di tanah air masih terus bertambah dan kembali meroket 

dengan penambahan kasus baru yang cukup signifikan. Gelombang kasus Covid-

19 di RI kini hampir merata di setiap daerah Upaya terbaik yang dapat dilakukan 

guna mencegah penularan covid-19 adalah dengan mendorong agar seluruh 

warga terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan covid-19 melalui 

perubahan perilaku (BNPB, 2020). Perilaku merupakan tindakan seseorang yang 

berkaitan dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Perubahan perilaku 

masyarakat yang diharapkan adalah dalam hal iman, yaitu beribadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaan; imun, yaitu cukup istirahat, konsisten 

berolahraga, tidak panik, bergembira, dan mengonsumsi makanan bergizi; dan 

aman, yaitu patuh pada protokol kesehatan pencegahan covid-19, yang sering 

dikenal dengan istilah 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci 

tangan pakai sabun (BNPB, 2020) 

Terhitung sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, pandemi covid-19 sangat 

mempengaruhi beberapa aspek kehidupan dalam berbagai bidang, baik 

kesehatan, sosial, pendidikan, dan tak terkecuali dalam bidang ekonomi. Salah 

satu dampak dibidang ekonomi yaitu, masyarakat yang merasa tertekan dengan 

program pemerintah yang memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat atau 

PPKM mengakibatkan menurunya penghasilan mereka. 

Pandemi Covid-19 membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, 

penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, 

sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan 

kesehatan dan perekonomian nasional serta pemulihan perekonomian termasuk 

untuk dunia usaha dan masyarakat yang 

terdampak.(https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176087/Perpu_Nomor_1_Tahun_2

mailto:adityaghanni@gmail.com
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020., diakses tanggal 29 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB). 

 

Kata kunci : Covid-19, Pencegahan, Bantuan Sosial 

 
PENDAHULUAN 

Covid 19/Virus Corona pertama kali muncul kota Wuhan di Negara Cina. 

Penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak 

langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga 

keagamaan dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh 

masyarakat. 

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan 

masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya 

ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata 

ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; 

Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan 

kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat–pusat perdagangan, seperti mal, pasar 

tanah abang yang biasanya ramai dikunjung oleh masyarakat mendadak sepi dan 

saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah 

menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di 

rumah secara online. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis selaku anggota kelompok 

KKN TEMATIK 34 di Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Semarang 

melaksanakan program pengabdian masyarakat untuk bersama-sama membantu 

warga yang terkena dampak covid-19. Kegiatan yang dilakukan yaitu penyaluran 

bantuan sosial, memberikan edukasi tentang Covid-19 lewat poster dan buku 

saku, penjagaan vaksin serta pembuatan peta kerumunan warga. 

Diharapkan dengan kegiatan KKN kami masyarakat bisa lebih ter-edukasi 

tentang bahaya Covid-19 ini serta memahami pentingnya vaksin dan bisa 

membantu warga yang terdampak Covid-19 khususnya dalam pendistribusian 

bantuan sosial pemerintah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program pengabdian kkn tematik dilakukan melalui berbagai tahap berikut: 

Persiapan dan Pembekalan 

Materi persiapan dan pembekalan KKN-TEMATIK yang diberikan kepada 

mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a) membuat video tentang covid 19; 
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b) membuat poster tentang covid 19; 

Dalam materi poster tersebut terdapat informasi mengenai 

disinfektan adalah bahan kimia yang dimanfaatkan untuk mencegah 

adanya infeksi mikroorganisme pada permukaan benda mati. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa antiseptik dan disinfektan, keduanya dapat 

digunakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme dengan sasaran 

yang berbeda yaitu benda hidup dan mati (Atolani et al., 2020) 

Penggunaan hand sanitizer dan hand soap efektif dalam pencegahan 

virus COVID- 

19. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan potensi desinfeksi 

tangan antara hand sanitizer, sabun cair, maupun kombinasinya (Khairnar 

et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Singh et al (2020), 

menyatakan bahwa mencuci tangan dengan sabun dan air lebih praktis dan 

efektif dibandingkan menggunakan sanitizer pada tangan yang berminyak 

dan kotor. (Singh et al., 2020) 

Hasil penelitian menunjukkan hand sanitizer berbahan dasar alkohol 

dan hand sanitizer berbahan dasar triclosan yang digunakan dalam 

percobaan ini secara signifikan mengurangi jumlah bakteri di tangan, 

tetapi tidak semua sampel efektif dalam mengurangi jumlah jamur di 

tangan, sehingga masyarakat harus kritis dalam memilih hand sanitizer 

yang sudah memiliki izin edar dari kementrian kesehatan RI (Radji et al., 

2012) 

c) pembuatan buku saku mengenai covid 19; 

d) ikut dalam tim gugus tugas covid 19; 

e) sosialisasi phbs; 

f) pembuatan peta keramaian daerah kelurahan Jomblang. 

 

 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan program KKN-PPM ini adalah sebagai berikut: 

a) pembekalan mahasiswa peserta KKN-T; 

b) membantu masyarakat sebagai gugus tugas covid-19; 

c) membantu vaksinasi warga kelurahan jomblang; 

d) membantu membagi beras BST; 
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Gambar 1. Pembagian beras BST 

 

e) memasang poster dan mmt dibeberapa tempat di kelurahan Jomblang; 

Poster tersebut berisi himbauan agar masyarakat melakukan social 

disctancing dan rajin mencuci tangan. Menjaga jarak sosial atau soial 

distancing ditekankan untuk dilakukan untuk mengendalikan pandemi 

Covid-19. Studi tentang jarang yang efektif telah dilakukan, dan diketahui 

bahwa 1,6-3,0 m adalah jarak sosial yang aman untuk mengendalikan 

transmisi aerosol virus yang dihembuskan saat seseorang berbicara. 

Meningkatkan jarak sosial juga dapat mengurangi tingkat infeksi 20-40% 

selama 30 menit pertama (Sun & Zhai, 2020) 

Selanjutnya, cara sederhana dan efektif untuk mencegah penularan 

virus 2019-nCoV adalah mencuci tangan menggunakan air mengalir dan 

sabun selama 20 detik dan di pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga 

bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan 

kuku. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa membersihkan tangan 
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dengan tangan dengan sabun dapat membuhuh 98,36% virus dari tangan 

(Ma et al., 2020; Przekwas & Chen, 2020) 

 

Gambar 2. Memasang poster 

f) pembuatan peta keramaian daerah jomblang untuk mengingat warga agar 

tidak berada di keramaian; 

g) membagikan masker untuk warga sekitar; 

Penggunaan masker efektif dalam mengurangi jumlah penularan virus 

COVID-19 (Eikenberry et al., 2020). Masker mempunyai standard dan jenis 

yang berbeda-beda untuk tenaga medis dan masyarakat (Howard et al., 

2020). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masker kain 

masih dapat menyaring sampai batas tertentu, namun kalah dibandingkan 

dengan masker bedah. Efektivitas masker kain bergantung pada jenis kain 

dan jumlah lapisannya. Poliester memberikan efisiensi penyaringan terbaik 

(Worby & Chang, 2020) 
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Gambar 3. Pembagian masker 

h) membagikan buku saku mengenai covid-19 agar warga lebih paham 

bahaya dari virus covid-19 

Pelaksanaan kegiatan KKN-T ini terlaksana dengan baik melalui kerjasama 

dan partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak kelurahan Jomblang 

 

MONITORING DAN EVALUASI 

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian KKN-T ini, maka untuk 

menunjang keberlanjutan program dilakukan monitoring dan evaluasi 

program, Karena selama pelaksanaan pengabdian KKN-T dijadikan bahan 

evaluasi untuk penyempurnaan kegiatanberikutnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan program KKN-T ini adalah membantu dan mengingkatkan 

masyarakat bahwa pentingnya hidup sehat dan waspada, sehingga masyarakat 

lebih peduli dengan keadaan pandemi sekarang ini agar cepet selain pandeminya 

dan kita dapat berakvitas normalkembali.Adapun saran dalam melakukan kegiatan 

program ini adalah untuk setiap masyarakat utamakan kesehatan dan tetap 

menjaga pola hidup bersih sehat supaya tidak terkena virus covid19 ini dan kita 

juga harus melindungi sesama warga agar tidak tertular jikakita terkena covid19 

segera periksakan diri kedokter dan segera isolasi mandiri karena kelurahan 

menyediakan rumah isolasi mandiri yang berada tidak jauh dari Kelurahan 

Jomblang itu sendiri. 
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ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun juga 

berdampak ke berbagai macam sektor seperti pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan 

bisnis. Semua negara dituntut untuk proaktif dalam menekan tingkat penyebaran 

Covid-19. Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 memerlukan 

partisipasi dari seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa sebagai wujud 

pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang (Unissula) ikut serta berperan secara langsung untuk mendukung 

program pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui Kuliah Kerja Nyata 

(KKN) Tematik Ber-BUDAI. Kegiatan KKN ini dilaksanakan di Desa Pecangaan 

Kulon Kec. Pecangaan Kab. Jepara dari tanggal 29 Juli – 15 Agustus 2021. Program 

kerja yang kami jalankan adalah membuat video edukasi olah raga sehat untuk 

pencegahan Covid-19 pemasangan poster, pemasangan MMT, belajar dengan anak-

anak, memotivasi para UMKM agar tidak patah semangat disaat pandemi dan 

membantu pembagian bantuan sosial. 

PENDAHULUAN 

Sudah setahun lebih pandemi Covid-19  melanda dunia. Sebanyak 195 negara 

telah melaporkan terkena dampak dari pandemi ini. Pada tanggal 11 Maret 2020, 

WHO menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global 

(WHO, 2020). Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan 

saja, namun juga berdampak ke berbagai macam sektor seperti pendidikan, 

mailto:tidharpermadi23@gmail.com
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ekonomi, pariwisata, dan bisnis. Semua negara dituntut untuk mengambil tindakan 

yang mendesak dan agresif untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19 ini 

(Valerisha & Putra, 2020). 

Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak dari Covid-19 ini. 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan demi menekan 

penyebaran Covid-19. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 

tentang penerapan kedaruratan kesehatan masyarakat, Presiden menetapkan kondisi 

Indonesia sebagai darurat Covid-19. Keputusan ini diambil dengan memperhatikan 

isi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  

Menindaklanjuti Keputusan Presiden tersebut, Pemerintah Kota Semarang 

mengeluarkan suatu kebijakan yaitu program pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM). Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 tahun 2020, 

Pemerintah Kota Semarang memberlakukan PPKM sebagai upaya pencegahan dan 

pengendalian penyebaran Covid-19 di Kota Semarang. Keadaan darurat merupakan 

keadaan yang dianggap mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat 

disebabkan oleh alam, atau non-alam yang dapat membahayakan, mengakibatkan 

korban, kerusakan, dan dampak psikologis (Arditama & Lestari, 2020). 

Untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19, 

diperlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa sebagai 

bentuk pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang (Unissula) ikut serta berperan langsung untuk mendukung pemerintah, 

salah satunya melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik ber-Budai. 

KKN tematik Covid-19 ber-Budai merupakan kegiatan mahasiswa untuk 

berperan aktif dan kreatif dalam masyarakat khususnya bagi masyarakat yang 

terdampak Covid-19. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak 

langsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap memegang nilai-

nilai Budai Unissula. KKN tematik ber-Budai ini memiliki Tema “Sehat, Bangkit 

dan Maju Berdampingan dengan Covid-19” (LPPM Unissula, 2021). 

Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, sudah seharusnya Unissula 

memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masyarakat. Di bidang pengabdian, 

mahasiswa dapat mengamati permasalahan dan kebutuhan masyarakat untuk 

selanjutnya dipecahkan berdasarkan konsep-konsep yang telah diperoleh saat 

perkuliahan atau dengan menerapkan hasil-hasil penelitian terdahulu (Anwas, 

2011). Pengabdian mahasiswa melalui kegiatan KKN tematik ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan KKN tematik ber-Budai berlokasi di Desa Pecangaan Kulon RT 

04 RW 05, Kec. Pecangaan, Kabupaten Jepara. Hasil observasi awal menunjukkan 

bahwa masih banyak masyarakat yang kurang menghiraukan protokol kesehatan 
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saat berada di kerumunan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga 

jarak. Selain itu, banyak juga UMKM yang patah semangat akibat pandemi Covid-

19.  

Untuk membantu Pemerintah Desa  menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

di lokasi, kami melakukan program kerja sebagai berikut: 

1. Pendampingan belajar kepada siswa SD dan SMP 

2. Pemasangan MMT 

3. Pemasangan poster 

4. Pendampingan UMKM untuk mendaftarkan jualannya secara online 

5. Pembuatan video edukasi 

6. Memotivasi dan mendampingi para pelaku UMKM untuk tidak patah 

semangat  

7. Pembuatan program kerja lain yang disesuaikan dengan program desa 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KKN tematik ber-Budai ini kami laksanakan dalam jangka waktu 17 hari kerja 

dari tanggal 2 - 19 Agustus 2021, bertempat di Desa Pecangaan Kulon RT 04 RW 

05 Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Program kerja yang kami rencanakan dapat 

berjalan dengan baik dan berhasil, dapat dilihat dari respon positif dari masyarakat 

saat pelaksanaan dan terjalinnya hubungan yang baik antara mahasiswa dengan 

masyarakat setelah kegiatan berakhir. Adapun hasil dari program kerja yang telah 

kami laksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Pendampingan Belajar Anak SD dan SMP 

Salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini yaitu 

sektor pendidikan. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan cara adaptasi 

kebiasaan baru pada masa pandemi dan membolehkan beberapa sektor penting 

beraktifitas sesuai protokol kesehatan, namun sektor pendidikan masih belum 

diperolehkan beraktivitas seperti biasa. Pembelajaran masih menggunakan 

sistem daring mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. 

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam 

masa darurat Covid-19 dijelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tatap muka 

digantikan dengan sistem pembelajaran daring. Pembelajaran secara daring 

dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui gadget atau 

perangkat komputer yang dapat menghubungkan antara guru dengan siswa. 

Pemanfaatan teknologi informasi ini memberikan pengalaman yang bermakna 



 

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

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 51  

bagi siswa. "Digital Reports 2020" melaporkan bahwa hampir 64% masyarakat 

Indonesia menggunakan internet, sehingga diharapkan pembelajaran daring 

dapat berlangsung dengan baik dan lancar (Astini, 2020). 

Namun dalam pelaksanaan sistem pembelajaran melalui daring 

menimbulkan permasalahan yang dirasakan baik dari guru, siswa, hingga orang 

tua siswa. Contoh kendala yang terjadi di Desa Pecangaan Kulon RT 04 RW 05 

yaitu spesifikasi handphone yang tidak mendukung untuk mengikuti sistem 

pembelajaran daring, koneksi internet yang tidak lancar, harga kuota internet 

yang masih mahal, dan kesulitan siswa dalam menerima materi yang diberikan 

oleh guru melalui pembelajaran daring. Untuk menangani permasalahan 

tersebut, kami melakukan pendampingan belajar kepada siswa SD. 

 

  

Gambar 1. Pendampingan belajar kepada anak-anak. 

Kegiatan pendampingan belajar kami lakukan dengan sistem pembelajaran 

tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan dijalankan 

selama 8 hari dengan pembagian waktu perhari 2 jam pembelajaran. Peserta 

yang mengikuti program ini sebanyak 15 siswa SD dan SMP. Peserta sangat 

antusias saat pelaksanaan kegiatan. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik, anak-anak dibagi sesuai dengan kelasnya dan setiap kelas didampingi oleh 

satu mahasiswa.  

 

2. Pemasangan MMT 

Pemahaman masyarakat di Desa Pecangaan Kulon RT 04 RW 05 tentang 

cara adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 ini masih minim dan 

cenderung mengabaikan. Permasalahan tersebut dikarenakan kurang adanya 

sosialisasi dari pemerintah di tempat tersebut.  

Agar masyarakat dapat memahami informasi tentang adaptasi kebiasaan 

baru pada masa pandemi, diperlukan media penyebaran yang efektif. Salah 

satunya adalah dengan pembuatan MMT. Pembuatan isi dari MMT harus simpel 
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dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. 

 

 

Gambar 2. Pemasangan MMT Pencegahan Covid. 

3. Pemasangan Poster 

Kesadaran masyarakat di Desa Pecangaan Kulon Kec. Pecangaan terkait 

pentingnya pengunaan masker terbilang masih kurang terutama di tempat 

keramaian seperti pasar, tempat beribadah dan sebagainya. Oleh sebab itu, kami 

memasang poster himbauan pentingnya pengunaan masker agar terhindar dari 

virus Covid-19. 

Tujuan kegiatan pemasangan poster adalah untuk memberikan pengetahuan 

dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya serta cara pencegahan 

agar masyarakat terhindar dari penularan Covid-19. Isi dari poster harus simpel 

dan mudah dipahami. Poster-poster tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis 

sebanyak 20 tempat di Desa Pecangaan Kulon  RT 04 RW 05. 
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Gambar 3. Pemasangan Poster tentang hidup sehat berdampingan dengan Covid-

19. 

4. Pendampingan UMKM untuk mendaftarkan produknya secara Online dan 

motivasi UMKM 

Banyak UMKM di Desa Pecangaan Kulon yang mengalami penurunan 

pendapatan yang dratis akibat pandemi Covid-19. Banyak pelaku UMKM yang 

patah semangat karena produknya banyak yang tidak laku terjual. Pelaku 

UMKM di Desa Pecangaan Kulon masih menggunakan sistem penjualan secara 

konvensional dan kurang mengenal dengan baik sistem penjualan menggunakan 

strategi lain. Untuk itu, kami membantu para pelaku UMKM mendaftarkan 

produknya secara online sebagai salah satu solusi atas masalah penjualan yang 

mereka hadapi. Kami juga mendampingi bagaimana cara berjualan secara online 

dan memberikan semangat kepada para pelaku UMKM agar tidak patah 

semangat. 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan Pendampingan dan Pemberian motivasi kepada para pelaku 

UMKM 

5. Video edukasi 

Program berikutnya adalah membuat video edukasi olah raga sehat untuk 

pencegahan Covid-19. Dalam melaksanakan program tersebut hambatan yang 

kami temui berupa minimnya kemampuan desain dan pengeditan serta koneksi 

internet yang kurang lancar. 

Kami menggunakan media sosial seperti Facebook, instagram dan Youtube 

sebagai alat penyebaran video. Hal ini dilakukan karena sudah banyak 

masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial, sehingga proses 

penyebaran informasi lebih efektif.Dalam pelaksanaannya kami menggunakan 

kamera digital sebagai alat untuk merekam video, video diperankan oleh anggota 

kelompok kami sendiri.  
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Gambar 5. Pembuatan Video Edukasi. Video tersebut dapat diakses melalui: (1) 

Youtube : https://youtube.com/channel/UCQt5FUiX3JaElbdnzstdoLQ, 

(2) Instagram : 

https://www.instagram.com/kkn_tematik38/?r=nametag, dan (3) 

Facebook: 

https://mobile.facebook.com/kkn.tematikunissula.5?_rdc=1&_rdr&refs

rc=deprecated 

6. Program kerja lain yang sejalan dengan penanganan Covid-19 

Kegiatan lain yang sejalan dengan penanganan Covid-19 dari Balai Desa 

Pecangaan Kulon adalah membantu pembagian bantuan sosial (bansos). Hal ini 

dilakukan karena banyak masyarakat di Desa Pecangaan Kulon yang mengalami 

kekurangan akibat pandemi Covid-19. Kelompok KKN kami membantu proses 

pembagian bansos di Balai Desa, dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengoordinasikan Bansos 

https://youtube.com/channel/UCQt5FUiX3JaElbdnzstdoLQ
https://www.instagram.com/kkn_tematik38/?r=nametag
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PENUTUP 

Kegiatan KKN tematik ber-Budai Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

Kelompok 38 berlokasi di Desa Pecangaan Kulon, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara 

selama 17 hari kerja. Dalam pelaksanaannya, kami menjalankan 6 program kerja 

dengan bobot 4,50 SKS. Program kerja yang kami usulkan yaitu (1) pendampingan 

belajar kepada siswa SD, (2) pembuatan MMT, (3) pemasangan poster, (4) 

pemdampingan UMKM untuk mendaftarkan produknya secara online dan 

memotivasi UMKM, (5) membuat video edukasi, dan (6) program kerja lain yang 

sejalan dengan penanganan Covid-19  dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 

Melalui program kerja tersebut, kami berharap dapat membantu masyarakat yang 

terdampak Covid-19 di lokasi kegiatan. 
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ABSTRAK 

Efek yang timbul dari wabah virus Covid-19 sangat berimbas di masyarakat 

tidak mengenal status ekonomi dan yang lainnya. Semua merasakan efek yang 

timbul dan begitu besar dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah memiliki cara yaitu 

PPKM  (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) untuk meminimalisir 

penyebarannya. Hal ini membuat ruang gerak masyarakat semakin minim. 

Kelompok 45 dari KKN Universitas Islam Sultan Agung Periode XII, memiliki cara 

untuk membantu meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan 

masyarakat akan hal Covid-19 dengan membuat video tentang pemahaman isolasi 

mandiri ketika dan stelah terjangkit Covid-19. Video dibuat tanpa menimbulkan 

kerumunan. Kegiatan pembuatan video di lakukan oleh kelompok 45 pada tanggal 

11 dan 14 Agustus 2021 di lingkungan RW 09 Kelurahan Kembangarum 

Kecamatan Semarang Barat. Video di sebar luaskan melalui sosial media tanpa 

adanya tatap muka antar masyarakat agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 dan 

tidak menentang peraturan pemerintah yang sudah diberlakukan. 

 

PENDAHULUAN 

Wabah yang sudah menyerang Indonesia bahkan dunia selama 2(dua) tahun 

yaitu virus Covid-19. Virus yang masih menjadi bahan penelitian dan masih 

menjadi pusat permasalahan di tingkat dunia. Pencarian solusi untuk keluar dari 

virus atau hanya meminimalisir permasalahan dan penyebaran Covid-19 ini sangat 

gencar dilakukan di berbagai aspek. Covid-19 adalah penyakit yang disebebkan 
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oleh infeksi Coronavirus, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi 

Hubei Cina pada Desember 2019.1 

Melonjaknya khasus Covid-19 pada pertengahan bulan Juli 2021 dengan 

jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 56.757 orang perhari.2  

Melihat kelonjakan kasus ini membuat semua orang lebih memperhatikan 

kesehatannya. Begitu juga dengan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang 

dinilai dapat meminimalisir pertumbuhan atau penyebaran virus Covid-19. 

Tindakan pencegahan penularan virus corona harus semakin ditegakkan, 

contohnya dari kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM ( Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hingga kini level 4 yang diperpanjang hingga 23 

Agustus 2021 dan bahkan hal itu dapat diperpanjang lagi hingga waktu yang tidak 

di tentukan. Hal tersebut membuat ruang gerak masyarakat semakin minim dan 

yang berimbas mengurangi  kerumunan atau kumpulan masyarakat dalam satu 

tempat dan waktu bersamaan. Peraturan-peraturan yang harus di patuhi oleh 

masyarakat tersebut juga untuk kebaikan masyarakat. 

Kegiatan PPKM yang membuat ruang gerak masyarakat minim hal ini 

meningkatkan minat masyarakat bersosial media untuk mencari berita-berita terkini 

di dunia. Sosial media juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari tahu 

bagaimana cara penanganan Covid-19 untuk saat ini.  

Pemutusan rantai Covid-19 merupakan tanggung jawab Bersama baik 

pemerintah, masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh agama, aparat penegak 

hukum, media sosial dan media elektronik untuk bersinergis saling bantu 

membantu, bahu membahu, saling mengingatkan satu sama lain, bekerja keras 

melawan Covid-19.3 

Jika terinveksi Covid-19 dan dengan gejala ringan maka dilakukan isoman 

atau isolasi mandiri. Isolasi mandiri adalah pembatasan penghuni dalam suatu 

rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi 

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau 

kontaminasi.4 Penerapan isolasi mandiri yang tepat harus dilaksanakan jika ingin 

virus tidak menyebar. 

Hidup sehat dan bersih menjadi bagian penting ketika pandemi seperti ini. 

Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat salah satunya mencuci tangan dengan 

                                                             
1 Jateng Gayeng, (2020) Buku Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Di 

Tingkat RW. 
2 JHU CSSE COVID-19 DATA, www.google.com 
3 Syafrida&Hartiati.(2020). Bersama MelawanVirus Covid 19 di Indonesia. Jurnal Sosial dan 

Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7(6), 495-508. 
4 Iman Pasu. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan 

Kesehatan di Jawa Timur Menghadapi Pandemi Covid 19. Jurnal Pahlawan, 4(1), 2615-5583 

(Online). 
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air mengalir dan sabun yang merupakan sekumpulan perilaku yang dilakukan 

karena kesadaran dari hasil pembelajaran, yang membuat individu atau keluarga 

dapat menjaga dan memelihara kesehatan serta berperan aktif untuk mewujudkan 

masyarakat sehat.5 

 

METODE 

Metode dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode X11 Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang di lakukan pada 2 Agustus – 19 Agustus 2021. 

Program kerja yang dilakukan mematuhi protocol Kesehatan disetiap kegiatannya 

agar tidak menambah kasus terjangkit virus Covid-19 ketika diadakannya kegiatan 

KKN ini. Kesempatan kali ini tidak disia-siakan oleh kelompok 45 dengan 

membuat video mengenai cara isolasi mandiri di rumah dan cara atau kegiatan 

untuk meningkatkan Kesehatan atau setelah terjangkit Covid-19. Keterlibatan 

akademisi dalam penanggulangan dampak Covid-19 sangat penting dilakukan, 

tidak hanya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, namun juga dalam 

berbagi alternatif dan wujud lainnya.6 

Kegiatan pengambilan adegan-adegan video dilakukan pada tanggal 11 

Agustus 2021  pukul 14.00 hingga 21.00 WIB. Dan 14 Agustus 2021 pukul 08.00 

hingga 18.00 WIB. Lokasi video berada di RW 09 Kelurahan Kembangarum 

Kecamatan Semarang Barat, dengan seijin ketua RW dan jajarannya. 

Kegiatan terbagi menjadi 4 bagian yaitu : 

1. Pengambilan adegan video yang bertema cara isolasi mandiri di rumah, 

2. Pengambilan adegan video yang bertema kegiatan setelah terjangkit Covid-

19, 

3. Edit Video dan dubbing video, 

4. Penyebaran/sosialisasi video ke masyarakat, terutama masyarakat RW 09 

Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat. 

 

Sosialisasi melalui video kami lakukan karena mengurangi kerumunan dan 

minat masyarakat yang meningkat terhadap sosial media saat ini. 

 

 

                                                             
5 Kemenkes RI. (2014). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes 

6 Herlan, Efriani, et al. (2020). Keterlibatan Akademisi Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 

Terhadap Masyarakat Melalui Aksi Berbagi Sembako. Journal of Character Education Society). 

3(2), 267-277 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program kerja di kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di laksanakan 

oleh Kelompok 45 dilakukan secara langsung untuk penyusunan video tetapi 

penyaluran atau penyebaran video melalui boardcase atau melalui sosial media. 

Sosialisasi video dengan tema sebagai berikut : 

1. Video Penyuluhan Tentang Langkah-Langkah Tepat Dalam Melakukan 

Isolasi Mandiri Setelah Terpapar Covid-19  

Tema yang dipilih oleh Kelompok 45 ini bertujuan untuk peningkatan 

pengetahuan masyarakat awam yang kurang paham tentang cara isolasi 

mandiri di kediamannya masing-masing. Pengetahuan masyarakat tentang 

Covid-19 membuat minimnya atau tidak adanya stigma.7 

Pemberian pengetahuan kepada masayarakat tentang isolasi mandiri 

ketika terjangkit Covid-19 semoga meminimalisir penularan Covid-19 dalam 

cluster rumah tangga. 

Tahapan atau Langkah yang tepat dalam melakukan Isolasi Mandiri 

ketika terpapar Covid-19 sebagai berikut : 

a. Tetap berfikir positif jangan panik dan langsung jaga jarak dengan 

lingkungan. 

b. Menghubungi dokter atau layanan Kesehatan terdekat, agar mendapatkan 

saran atau resep vitamin. Memberitahui dokter jika adanya penyakit 

komorbit lainnya agar tidak salah obat atau penanganan 

c. Memenuhi kebutahan vitamin atau yang lain untuk isolasi mandiri 

d. Mengonsumsi vitamin, konsumsi makanan yang sehat 

e. Melakukan karantina diruangan sendiri dengan sirkulasi udara yang 

cukup dan kamar mandi yang terpisah 

f. Berkominukasi dengan keluarga, teman dll. Jika membutuhkan sesuatu 

dari luar ruangan lebih baik mencari bantuan keluarga/ orang lain untuk 

menyediakannya. Jangan keluar ruangan jika tidak terdesak. 

g. Tetap patuhi prokes (tetap menggunakan masker, mencuci tangan, 

hindari memegang wajah, hidung,mulut menggunakan tangan yang 

belum bersih 

h. Memisahkan sampah medis agar orang lain tidak tertular dengan virus 

Covid-19 

i. Jaga Kebersihan 

                                                             
7 Esti, Aryanti, et al. (2021). Hubungan Pengetahuan Masyarakat tentang Covid-19 dengan 

Stigma Masyarakat terhadap Pasien Isolasi Mandiri Positif Covid-19. Jurnal of Bionursing, 3(2), 

105-112 
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j. Gunakan peralatan makan yang terpisah dan cuci sendiri baik pakaian 

dan peralatan makan, dan lain-lain  

 

 

Sumber : Dokumentasi Kelompok 45 

Gambar  1. Pengambilan adegan video 

 
Sumber : Youtube.com 

Gambar  2. Share video cara isolasi mandiri di social media 

 

2. Video Penyuluhan Tentang Rekomendasi Kegiatan Yang Tepat Usai 

Dinyatakan Sembuh Dari Covid-19 

Kesehatan orang yang sudah di nyatakan sembuh Covid-19 masih belum 

stabil dan belum 100% kembali.  Adaptasi dan kebiasaan yang perlu di 

terapkan setelah sembuh dari Covid-19 sangat membantu memulihkan 

kesehatannya Kembali. Kegiatan yang dapat dilakukan ketika usai dinyatakan 

sembuh dari Covid-19 adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan olahraga ringan 

Hal ini  sangat dianjurkan minimal 20 menit sehari untuk meningkatkan 

daya tahan tubuh 
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b. Slow Jogging  

Pilhin tempat yang agak sepi dan tetap jaga jarak, sesuaikan dengan 

kemampuan kalian durasi melakukannya. Istirahat jika Lelah karena yang 

mengetahui kemampuan fisikmu adalah dirimu sendiri 

c. Berjemur di pagi hari 

Vitamin D yang diproduksi oleh tubuh  banyak manfaatnya bagi tubuh , 

yaitu dapat meningkatkan kadar kalsium dan fosfor bagi tubuh. Berjemur 

lebih baik di lakukan selama 5-15 menit pukul 09.00 pagi setiap hari. 

d. Membersihkan kamar tidur, kamar mandi yang digunakan ketika isolasi 

mandiri  

Ganti seprai, sarung bantal di pisahkan dari yang lainnya 

e. Semprot Disinfektan di sekitar rumah untuk mencegah cluster rumah 

tangga 

f. Mengkonsumsi makanan sehat, vitamin secukupnya atau sesuai dengan 

anjuran dokter 

g. Tetap menggunakan masker 

h. Tetap mematuhi protocol Kesehatan  

 
Sumber : Dokumentasi Kelompok 45 

Gambar  3. Pengambilan adegan video 
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Sumber : Youtube.com 

Gambar  4. Share video cara isolasi mandiri di sosial media 

3. Share Video Sosialisasi Ke Masyarakat RW 09 Dan Masyarakat Umum 

 

Menyebarkan video dengan tujuan masyarakat mendapatkan 

pengetahuan tentang cara isolasi mandiri dengan banar dan rekomendasi 

kegiatan setelah dinyatakan negative Covid-19. Penanganan tentang isolasi 

mandiri yang benar dapat mengurangi resiko penularan dan penyebaran. 

Penggunaan media sosial dalam bentuk video bagi masyarakat pun 

sangat efektif untuk pembelajaran. Media video dapat memudahkan peserta 

didik untuk memahami materi pembelajaran dan memotivasi masyarakat dan 

peserta didik untuk belajar mandiri di rumah.8 Video di share melalui Bapak 

RW 09 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat untuk di 

teruskan ke lini masyarakat di RW 09. 

Video juga dishare melalui akun-akun sosial media yang dimiliki oleh 

Kelompok 45, seperti : 

 Youtube : KKN UNISSULA KEL 45 

 Instagram : @kelompok45 

 Facebook : Kkn Unissula Kel XIv 

 

                                                             
8 Ridha, Firman,et al. (2021). Efektifitas Penggunaan Media Video pada Pembelajaran Tematik 

Terpadu di Sekolah Dasar Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Tambusari, 5(1), 254-152 
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Sumber : Facebook.com, Instagram.com, Whatsapp 

Gambar  5. Share video cara isolasi mandiri di sosial media 

 

PENUTUP 

Kelompok 45 telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang 

berlokasi di RW 09 Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat yang 

ditargetkan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang isolasi mandiri dan 

kegiatan setelah terjangkit virus Covid-19 tanpa mengumpulkan warga atau 

meminimalisir kerumunan. Hal ini yang mendasari untuk dibuatnya video 

sosialisasi.  

Kesimpulan 

Video Sosialisai tentang Pemahaman Isolasi Mandiri Ketika Dan Setelah 

Terjangkit Covid-19 yang di share melalui sosial media menjadi edukasi bagi 

masyarakat RW 09 dan masyarakat umum agar tidak terjadi kesalahan Ketika 

melakukan isolasi mandiri di kediamannya dan tidak mengakibatkan penyebaran 

virus Covid-19 dengan cluster rumah tangga. Begitu juga dengan video sosialisai 

untuk kegiatan yang disarankan setelah melakukan isolasi mandiri  hal itu bertujuan 

agar kegiatan yang dilakukan oleh orang yang telah sembuh dari Covid atau telah 

dinyatakan negative Covid-19 bisa mencontoh pola hidup sehat yang ada di video 

tersebut. 
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Saran 

Bagi Masyarakat  

 Tetap menerapkan hidup sehat 

 Patuhi Protokol Kesehatan 

 Melihat informasi dari social media dengan sumber terpercaya 

 Jangan mudah percaya dengan HOAX di media sosial 

Bagi Pemerintah Setempat 

 Meminimalisir kerumunan 

 Peningkatan perhatian kepada masyarakat berkaitan dengan penyebaran 

virus Covid-19 
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ABSTRAK 

Hampir seluruh kehidupan dirugikan akibat dari adanya Pandemi COVID-19. 

Terutama dibidang perekonomian bagi para Pelaku UKM yang mengalami 

penurunan pendapatan akibat terbatasnya aktivitas masyarakat. Dari hal tersebut, 

kelompok KKN UNISSULA Periode XII Kelompok 49 memberikan 

pendampingan dan Strategi pemasaran bagi pelaku maupun calon pelaku UKM di 

Kelurahan Genuksari agar tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi 

COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 09-11 Agustus 2021 kami 

mendatangi pelaku UKM di tempat usahanya. Kegiatan ini diawali dengan 

memotivasi para calon pelaku dan pelaku UKM agar tetap semangat dan pantang 

menyerah walaupun dimasa pandemi dengan menayangkan video dan pemberian 

materi motivasi. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan bagaimana manajemen 

keuangan yang baik dan benar agar tidak mengalami kerugian, lebih efektif dan

efisien dengan bantuan perangkat lunak, kemudian strategi-strategi yang dapat 
dilakukan oleh pelaku UKM di masa sekarang ini. Kemudian kami mendaftarkan 

usaha mereka ke akun online shop (SHOPEE) dengan rangkaian kegiatan ini 

diharapkan calon pelaku dan pelaku UKM di Kelurahan Genuksari bisa menjadi 

lebih bersemangat, aktif, dan lebih berkembang dengan adanya Pelatihan ini. 

 
PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan penyakit jenis baru yang 

belum pernah di identifikasi sebelumnya pada manusia. Sampai saat ini, virus 

tersebut masih menjadi kasus permasalahan penting dunia kesehatan di seluruh 

dunia. Hal yang sama telah dilakukan oleh berbagai pihak negara yang terpapar 

mailto:ratihmega@unissula.ac.id
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virus ini, kebijakan lockdown atau karantina menjadi salah satu upaya yang sudah 

dilakukan untuk mengurangi interaksi banyak orang. Untuk mengatasi cepatnya 

penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan 

seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan pembatasan sosial berskala 

besar (PSBB). Hal ini mengakibatkan systemaktivitas keseharian berubah. 

Penyebaran virus ini tentu saja berdampak pada berbagai bidang, seperti bidang 

usaha kecil masyarakat. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berada di garis depan guncangan 

ekonomi yang disebabkan oleh pandemi 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 

menumpuk dan tingkat awal mulai runtuh. 

Susanti 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 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.1 Pelatihan ini dilakukan di Kelurahan Genuksari RW 02 

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 Covid-19 tapi saat normal juga sudah dipersiapkan 

sehingga apapun kondisinya, mampu beradaptasi dengan baik. 

 
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 tim KKN 
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kelompok 49 menggunakan metode strategi pemasaran melalui online shop 

(Shopee) karena kami menganggap di zaman sekarang ini perkembangan 

teknologi yang sangat cepat, jadi menurut kami memutuskan untuk membantu 

masyarakat dengan strategi melalui online shop sangat membantu UMKM 

masyrakat dan masyarakat menyambut ide atau gagasan kami dengan baik dan 

sangat mendukung. Penggunaan metode tersebut kami lakukan untuk mengurangi 

kerumunan dan tidak perlu memerlukan orang banyak atau memerlukan audien 

dan kelompok kami selalu 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 Senin, 9-11 Agustus 2021 

dilaksanakan di tempat usaha UMKM, Kelurahan Genuksari Kecamatan Genuk. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB. Pendampingan 

materi online shop terdiri dari 3 (tiga) sesi yaitu : Motivasi Bagi Pelaku UKM 

Selama Masa Pandemi Covid-19, Pendaftaran UMKM, dan Strategi Pemasaran 

Pada Saat Pandemi Covid-19. Penyampaian materi dilakukan oleh tim KKN 

kelompok 49. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut penelitian, 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 

pendek perlu dilakukan untuk mendukung langkah penyelamatan UMKM oleh 

pemerintah. Langkah tersebut berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan 

yang ketat, pemberian peluang 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 UMKM.2 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pelatihan UMKM ini 

dalam pelaksanaannya dilakukan secara presentasi materi tiap mahasiswa tim 

KKN Kelompok 49, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu : 
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Motivasi Bagi Pelaku Umkm Dimasa Pandemi Covid-19 

Pemilihan materi ini bertujuan untuk mengembalikan semangat pelaku 

UMKM dalam menghadapi kasus berkurangnya produktivitas pekerjaan dan 

penurunanya penjualan selama masa pandemi. Materi disampaikan oleh rekan 

kelompok kami Ahmad Rendy Anggga Kusuma Wardana selaku Dokumentasi 

kelompok KKN Tematik XII Kelompok 49 dengan menggunakan metode 

masukan apa pentingnya teknologi di zaman sekarang dan motivasi semangat 

bekerja pantang menyerah. 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.3 

 

Gambar 1. Memotivasi Para Pelaku UKM di Kelurahan Genuksari 

Agar Tetap Semangat Meskipun Dimasa Pandemi. Materi Ini 

Disampaikan Oleh Ahmad Rendy Angga Kusuma Wardana 

 

Strategi Pemasaran Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 

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

menjadi terbatas. Hal tersebut berdampak nyata pada UMKM tradisional yang 

semula menggunakan teknik jualan secara langsung tatap muka dengan beberapa 
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konsumen akan sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, penyampaian 

materi Strategi Pemasaran UMKM pada masa pandemi Covid-19 akan sangat 

bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelaku UMKM dalam mengikuti strategi 

pemasaran online dan pemanfaatan teknologi dengan benar. Pelaku UMKM 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 sosial 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. Misal 

melakukan online shope di akun shopee. Materi ini disampaikan oleh rekan 

kelompok kami Ahmad Rendy Angga Kusuma Wardana dengan tujuan 

memahami teknik pemasaran suatu produk ataupun jasa dengan menggunakan 

rencana yang baik mencapai tujuan utama yaitu profitabilitas suatu usaha. 

 

Gambar 2. Penyampaian Materi Strategi Pemasaran Yang Dapat 

Dilakukan Oleh Para Pelaku UKM Kelurahan Genuksari Pada Masa 

Pandemi Menggunakan Akun Online Shop (Shopee). Materi Ini 

Disampaikan Oleh Ahmad Rendy Angga Kusua Wardana 
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Pendampingan 4 Umkm Di Kelurahan Genuksari 

Kelompok KKN 49 mengambil 4 UMKM di Kelurahan Genuksari yaitu 

usaha pakan burung ternak, baju anak-anak, masker 3 lapis, dan hanger. 

Pendampingan ini dilakukan dengan membantu dalam proses peningkatan 

perekonomian masyarakat yang menurun saaat pandemi Covid-19 dengan 

memanfaatkan teknologi yaitu online shop (shopee), melakukan strategi 

pendampingan ini diharapkan mampu membuat UMKM Dimsum bertahan dan 

meningkatkan penjualannya di masa pandemi dengan perluasan market yang 

dapat dijangkau sehingga tidak hanya berpusat pada wilayah kelurahan 

Genuksari saja. 

 
Gambar 3 Mendampingi dan Melatih 4 Pelaku UKM Dimsum di 

Kelurahan Genuksari Bisa Bertahan dan Mampu Bersaing di masa 

Pandemi Sekarang Dengan Mendaftarkan Kesalah Satu Market Place 

(Shopee) 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pendampingan UMKM, tim KKN UNISSULA Kelompok 49 telah 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau warga Genuksari berupa 

pelatihan bagi pelaku UMKM yang mengalami penurunan usaha atau penjualan 

dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mempunyai usaha 

tersebut. Kelompok kami menggunakan metode strategi pemasaran melalui media 

sosial berupa online shop (Shopee) yang sangat membantu UMKM masyrakat dan 

masyarakat menyambut ide atau gagasan kami dengan baik dan sangat 

mendukung, pendampingan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sesi yaitu : Motivasi Bagi 

Pelaku UKM Selama Masa Pandemi Covid-19, Pendaftaran UMKM, dan Strategi 

Pemasaran Pada Saat Pandemi Covid-19. Program kerja ini kami laksanakan pada 

hari Senin, 9-11 Agustus 2021 dilaksanakan di tempat usaha UMKM, Kelurahan 

Genuksari Kecamatan Genuk. Pelaksanaan kegiatan tersebut mulai pukul 08.00 – 

12.00. 

 

SARAN 

Bagi Pemerintah Kelurahan Genuksari 

Kegiatan yang telah berlangsung bersama tim KKN UNISSULA 

TEMATIK periode XII kelompok 49 dan DPL yang di adakan oleh universitas 

Islam Sultan Agung Semarang dapat diteruskan, sehingga menjadi suatu contoh 

analisis dan rencana yang bisa diterapkan bagi calon pelaku UKM bermasyarakat. 

 

BAGI MASYARAKAT 

Kegiatan yang telah berlangsung agar diteruskan sebagai peluang agar 

usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan efektif dan kondusif pada masa 

pandemi Covid-19 dan mengalami pemulihan usaha sebelumnya akibat terdampak 

Covid-19. 
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ABSTRAK 

Hampir seluruh lini kehidupan dirugikan akibat dari adanya Pandemi COVID-19. 

Terutama bagi para warga yang kurang mampu yang mengalami penurunan 

pendapatan akibat terbatasnya aktivitas masyarakat. Dari hal tersebut, kelompok 

KKN UNISSULA Periode XII Kelompok 55 memberikan kegiatan sosial dan 

pendampingan bagi warga yang kurang mampu agar tetap bertahan di masa 

pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jum’at sore Agustus 2021 

yang dihadiri oleh para pelaku dan ibuk- rt di Desa Beruang raya yang tersusun 

dalam rangkaian acara SOSIALISASI JOGO TONGGO  di lapangan desa beruang 

raya Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Kegiatan ini 

diawali dengan semangat ibuk-ibuk rt yang ingin membantu sesama warga agar 

kebutuhan pangan sama-sama mencukupi. Kemudian dilanjutkan dengan 

pembagian makanan yang terdiri dari beberapa sayuran 1 buah teme 6 buah pisang 

1buah dan satu buah kerupuk dan setiap Jum’at nya bisa berbeda-beda menunya. 

Dengan rangkaian kegiatan ini diharapkan para warga yang terkena dampak covid 

19 bisa segara bangkit dari permasalahan dan bisa Kembali normal seperti 

biasanya. 

 

PENDAHULUAN 

KKN (Kuliah Kerja Nyata) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada 

waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pada tahun 1971 Direktur Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tiga universitas yaitu 

Universitas Andalas di bagian barat, Universitas Gadjah Mada di bagian tengah, 

dan Universitas Hasanuddin di bagian timur, sebagai perintis proyek kegiatan 

pengabdian masyarakat.(Universitas Gadjah Mada, 2015) Tematik adalah 

bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep 
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dalam beberapa materi, Pelajaran atau  bidang studi menjadi satu tema 

atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara 

pengetahuan, keterampilan dan nilai yang memungkinkan mahasiswa 

aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, 

bermakna dan otentik.(PGMI & Langsa, 2013) 

Corona virus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang 

menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti 

penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam 

hidupnya. Siapa pun dapat terinfeksi virus corona . Akan tetapi, bayi dan anak kecil, 

serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan 

virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, di 

Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan 

musim dingin.(Ihsanuddin, 2020) 

Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat intelektual yang ada di negeri ini, 

diharapkan mampu memberi andil dalam pembangunan bangsa dan negara. Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah intrakurikuler yang diselenggarakan 

oleh akademik di seluruh perguruan tinggi yang wajib diikuti oleh seluruh 

mahasiswa dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa 

sebagai bekal hidup dimasyarakat setelah lulus studi. 

Pada dasarnya KKN merupakan bentuk pengabdian nyata seorang mahasiswa 

kepada masyarakat yang sebenarnya. Beberapa aspek yang diperhatikan dalam 

pelaksanaan KKN adalah, Pertama keterpaduan pelaksanaan Tri Darma Perguruan 

Tinggi yang berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 

Kedua adalah pendekatan interdisipliner dan komprehensif yang artinya KKN 

bertolak dari permasalahan nyata masyarakat yang didekati menggunakan segala 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sudah, sedang, dan atau akan dipelajari. 

Ketiga adalah lintas sektoral. Keempat dimensi, luas, dan pragmatis. Kelima adalah 

keterlibatan masyarakat secara aktif. Yang Keenam adalah keberlanjutan dan 

pengembangan. Ketujuh adalah bertumpu pada sumber daya lokal.(Universitas 

Gadjah Mada, 2015) 

Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata diharapkan dapat menjangkau tiga 

sasaran utama. Pertama, sebagai wahana pembelajaran bagi para mahasiswa 

(peserta KKN) untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperolehnya selama 

dalam perkuliahan, sesuai dengan disiplin ilmunya masingmasing. Kedua, Kuliah 

Kerja Nyata dapat memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. Ketiga, Kuliah Kerja Nyata merupakan media untuk 

membangun kemitraan antara lembaga perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 

masyarakat, termasuk di dalamnya sebagai upaya untuk membangun citra 

sekaligus dapat dijadikan sebagai ajang promosi perguruan tinggi yang 

bersangkutan. 
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METODE 

Metode yang akan digunakan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 

Covid-19 yang akan dilaksanakan di RW 02 Kelurahan Gayamsari kec. Gayamsari 

Kota Semarang yaitu melaksanakan program kerja maupun kegiatan secara teori 

dengan memaksimalkan media social yang ada dan secara praktik. 

Adapun beberapa usulan program kerja atau kegiatan yang akan 

disampaikan secara teori maupun praktik, yaitu edukasi mengenai adaptasi 

kebiasaan baru pada masa pandemi covid-19. Baik itu cara pencegahannya, tentang 

mematuhi protocol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tujuan 

dilaksanakan kegiatan tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk membantu 

pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan adanya usulan program kerja atau kegiatan yang telah dilaksanakan 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mentaati 

anjuran pemerintah, pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat serta dapat 

beradaptasi dengan adaptasi kebiasaan baru selama pandemi covid-19. 

Untuk seluruh masyarakat agar tetap mentaati anjuran pemerintah dalam 

mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara menyadari pentingnya menjaga pola 

hidup bersih dan sehat serta dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru selama 

pandemi Covid-19, Agar kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. 

 

1. Persiapan Pembagian Bingkisan Makanan Kepada Warga 

Kemiskinan merupakan masalah terbesar dalam Islam karena banyak 

keburukan didalaminya. Kemiskinan akan menyebabkan seorang muslim 

membahayakan akidah dan merubah akhlaknya yang akhirnya terganggu 

ketentraman masyarakat. Kemiskinan menyebabkan lahirnya problematika yang 

akan mengganggu akhlak seorang muslim seperti, kelaparan, penyakit, kebodohan, 

lemah kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam yang kemudian membiarkan 

pihak asing dalam mengeksplorasi sumber daya alam di negaranya. yang 

selanjutnya menurunkan prasarana dan produksi daerah-daerah. Ini akan 

menyebabkan menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan dan pendidikan 

hingga menyebabkan keterbelakangan peradaban. Islam datang dengan menelan 

kemiskinan ini sebagai bencana dan musibah yang di tanggulangi dan dimohon 

kepada Allah هلالج لج dari keburukannya. Bukan sebaiknya dibiarkan tampa diberikan 

jaminan akan kehidupan yang layak. Islam mengajarkan cara untuk mengulangi 

kemiskinan salah satunya dengan himbauan bekerja dan membelanjakan 

kebutuhan secara sederhana. Selain itu Islam juga mewajibkan bagi masyarakat 

yang telah memenuhi kebutuhan pokoknya untuk berzakat, Shadiqoh sunnah, dan 

lain-lain. (Syantoso & Islam, 2014) 
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Pembagian bingkisan makan ini bertujuan untuk menghitung berapa jumlah 

warga yang membutuhkan makanan tersebut dalam menghadapi kasus pandemi ini. 

Makanan yang akan di berikan t terdiri dari sayur-sayuran 1 buah tempe 1 buah 

kerupuk dan 6 buah pisang. Persiapan pembagian makanan ini di lakukan oleh 

Sebagian ibu-ibu RT dan seluruh anggota KKN tematik kelompok 55.Persiapan 

pembagian ini di adakan di salah satu rumah warga setempat. 

 

 

 

Gambar.1 Persiapan pembagian makanan kepada warga 

 
 

2. Pemabagian Bingkisan Makanan Kepada Warga 

Covid-19 merupakan virus yang harus diwaspadai oleh semua orang, 

baik itu di Indonesia maupun Negara lainnya karena dapat menimbulkan 

pandemi dalam waktu yang singkat (Tejomukti & Muhammad, 2020). 

Ditengah situasi pandemi seperti ini tentunya telah menimbulkan dampak 

yang sangat besar terhadap seluruh aspek, utamanya dalam aspek 

perekonomian. Selain itu, dengan adanya pandemi ini muncul sistem baru, 

yaitu WFH (Work From Home) dan Lockdown (karantina), yang membuat 

seluruh masyarakat di berbagai Negara khususnya di Indonesia ini harus 

berada dalam rumah dengan rentang waktu yang tak dapat ditentukan. 

Namun, belum lama ini WHO (World Health Organization) telah 

mengeluarkan peraturan baru yang disebut „New Normal’.(Hazelton, 2020) 

Dengan adanya sistem New Normal ini, para pekerja dapat kembali bekerja 

di luar rumah, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Meskipun 

sudah dapat kembali berkerja di luar rumah, tidak sedikit warga yang 

mengalami masalah dalam penghasilan atau perekonomiannya. Bahkan 

banyak sekali yang kehilangan pekerjaannya (PHK). Begitu bersar dampak 
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negatif yang dirasakan dari adanya pandemi virus covid-19 ini.(Wuragil, 

n.d.) 

Meskipun begitu, dengan adanya pandemi seperti ini tetap ada sisi 

positifnya dan bisa kita petik hikmahnya, salah satunya adalah menjadikan 

warga Indonesia ini kembali dekat, erat dan harmonis dengan keluargnya di 

rumah. Para warga menjadi sering berkumpul bersama keluarga di rumah 

masing- masing. Selain itu, pandemi ini memberikan kita peluang ataupun 

ladang amal dengan cara berbagi bersama atausedekah. Sedekah merupakan 

kegiatan yang tepat terutama di masa pandemi ini. Karena selain 

mendapatkan keberkahan, sedekah akan memberikan kita banyak manfaat 

lainnya, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Al-Baqarah ayat 261,yang 

artinya berbunyi: 

  َ  

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah 

maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui". 

Pembagian bingkisan makanan ini  dilakukan pada hari Jum’at sore 

hari, yang di berikan kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini 

dilakukan di lapangan desa beruang raya, warga-warga sekitar sangat 

antusias dengan kegiatan ini sehingga bisa membantu kebutuhan pangan 

mereka di masa pandemi ini. Kegiatan ini dilakukan seminggu sekali pada 

hari Jum’at dan menu setiap minggunya berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembagian Bingkisan Makanan 
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3. Strategi Pembagian Bingkisan Makanan 

Perubahan zaman yang saling berganti waktu demi waktu menggiring 

pemikiran manusia untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

mengikat sebuah permasalahan dengan penerapan teknologi sebagai solusinya, 

seperti pada masa pandemi akan wabah virus covid-19 yang sedang melanda 

diseluruh belahan dunia memacu berbagai penelitian guna untuk mengurangi 

penyebaran dari virus tersebut salah satunya adalah pemanfaatan sebuah teknologi 

di berbagai macam aspek kehidupan, dalam hal ini peneliti bermaksud 

memanfaatkan sebuah teknologi dengan komponen utama mikrokontroler 

NodeMCU Esp8266 serta sensor suhu GY-906 guna mengurangi intrakasi antar 

manusia dalam melakukan screening suhu tubuh ditempat umum seperti 

perkantoran, pusat perbelanjaan atau setor umum lainnya dan mengurangi sentuhan 

terhadap pemakaian Hand Sanitizer , karena yang sudah diketahui sebelumnya 

bahwa untuk memutus rantai penyebaran covid 19 pemerintah telah melakukan 

berbagai macam protokol kesehatan diantaranya menjaga jarak dan cuci tangan 

,diharapkan dengan adanya alat ini maka seorang yang melakukan screening suhu 

tubuh tidak harus berinteraksi dengan seorang cukup melakukan monitoring dalam 

sebuah smartphone dan pada penggunaan Hand Sanitizer tidak perlu melakukan 

banyak sentuhan dan mengurangi interaksi dengan peralatan yang digunakan 

secara Bersama dan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan 

protokol kesehatan pada sebuah tempat umum(Ramadhan, 2020). 

Seperti biasa dimasa pandemi ini kegiatan harus tetap menjaga protokol 

kesehatan. Sistem pembagian kami menyuruh warga untuk antri dan berjaga jarak 

dan sebelum pengambilan bingkisan makanan kami melakukan pengecekan suhu 

dan memberi hand sanitizer kepada warga yang ingin mengambil bingkisan 

makanan mencapai tujuan utama yaitu profitabilitas suatu usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. Pengecakan suhu dan pemberian han sainitizer pada warga 

 sebelum mengambil bingkisan makanan 
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4. Pemasangan MMT  

Sejak adanya pandemi COVID-19 tersebut, seluruh lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali harus bekerja dari rumah mereka masing-

masing. Khususnya di kampung Beruang raya sendiri, biasanya di pagi dan 

sore hari banyak orang yang berlalu lalang dan melakukan kegiatan mereka 

di luar rumah, tetapi sejak adanya pandemi ini, masyarakat Beruang raya 

secara khusus menjadi was-was untuk melakukan kegiatan di luar rumah dan 

bahkan hanya dengan tetangganya pun enggan untuk bertemu. Kemudian, 

saya selaku seorang mahasiswa yang melakukan KKN ditempat tersebut 

memiliki kesadaran untuk sekadar sharing mengenai pandemi COVID-19 

ini. Diharapkan, dengan adanya pemasangan poster-poster di tempat-tempat 

strategis tersebut, warga kampung Kuyudan secara khususnya tetap menjaga 

pola hidup bersih mereka dan mengenal bahaya yang dapat ditimbulkan 

akibat pandemi COVID-19 ini. Selain itu, diharapkan pula dengan adanya 

penempelan poster-poster tersebut di tempat-tempat strategis dan tempat 

berkumpulnya warga, tetap menjalankan protokol kesehatan yang 

dianjurkan oleh pemerintah agar warga kampung Beruang raya bisa 

terhindar dari adanya pandemi COVID-19 ini. poster yang ditempel di 

tempat strategis akan memudahkan khalayak umum untuk membaca 

informasi yang terdapat didalamnya dan memotivasinya untuk mengikuti 

informasi yang terkandung dalam poster tersebut(Mahasiswa UM Tapsel, 

2020). Pemasangan MMT ini di tujukan kepada masyarakat pentingnya 

vaksinasi untuk penularan covid-19. Pemasangan MMT kami lakukan di 

gapura desa agar masyarakat sekitar bisa melihat MMT yang mengajak 

pentingnya vaksinasi agar terhindar dari virus. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                 

Gambar 4. Pemasangan Spanduk 
 

5. Kegiatan Webinar 

Pandemi ini menyebabkan orang yang terinfeksi menderita sakit 

pernapasan hingga kematian. Bukan hanya orang yang terinfeksi COVID-19 

saja yang terkena dampaknya. Salah satu contoh yang ikut terdampak adalah 
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masyarakat desa yang ter-PHK dari berbagai instansi-instansi 

perusahaan(Saputri, 2021). Sehingga menimbulkan pengangguran di dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Untuk menambah wawasan dan motivasi 

masyarakat umum maka dibuat webinar dengan tema “Peningkatan 

Ekonomi Kreatif di Era New Normal”. Webinar ini bertujuan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat umum tentang meningkatkan dan 

membangkitkan perekonomian kreatif di Era New Normal. Sasaran webinar 

ini adalah masyarakat umum dan juga diikuti oleh mahasiswa dari berbagai 

daerah dan praktisi pendidikan. Metode yang digunakan yaitu melalui 

promosi media sosial menggunakan media partner. Media partner sangan 

berperan besar dalam mempromosikan webinar ini. Promosi media sosial 

yang menjangkau sasaran secara tepat sehingga peserta webinar ini 

mencapai 25 peserta. Webinar ini menggunakan aplikasi Zoom dan. Hasil 

dari webinar yaitu memperoleh ilmu baru dari narasumber dan juga 

memperoleh sertifikat peserta Webinar. Materi yang didapatkan dari 

kegiatan Webinar bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan kembali 

perekonomian setelah diterapkannya New Normal. Output lain dalam 

kegiatan webinar tersebut adalah masyarakat bisa membangkitkan atau 

meningkatkan perekonomian setelah diterapkannya New Normal, yaitu 

normal baru atau kehidupan baru setelah terkena dampak covid-19 dengan 

melakukan berbagai kegiatan di bidang perekonomian, seperti petani, 

pedagang, pengusaha, peternak agar keadaan ekonomi bisa berjalan normal 

seperti semula dan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti jaga 

jarak, pakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan baik sebelum 

beraktivitas maupun setelah beraktivitas. 

Kegiatan webinar yang kami lakukan ini berjudul “Era New Normal 

dalam Pandangan Mahasiswa”, kami juga mendatangkan warga setempat 

yang seorang pengusaha yang sedang bangkit Kembali di masa new normal 

ini. Narasumber kami memberi materi tentang keadaan new normal saat ini, 

kita melakukan kegiatan webinar kurang lebih 45 menit lamanya. 
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Gambar 5. Pelaksanaan Webinar 
 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 55 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

berupa kegiatan sosial JOGO TONGGO yang ditargetkan untuk warga Desa 

Beruang Raya, Gayamsari. Pentingnya kegiatan jogotonngo ini bagi masyarakat 

agar  masyarakat memiliki kepercayaan diri lagi dan bangkit di situasi pandemi 

seperti saat ini. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Hazelton, A. (2020). How to read the news like a scientist and avoid the COVID-

19. Infodemic. https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-to-avoid-

covid-19-fake-news-coronavirus/  

Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. 

Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-

lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all  

Mahasiswa UM Tapsel. (2020). BAMMAST (Badan Musyawarah Mahasiswa 

Sibolga-Tapteng), KEGIATAN SOSIAL KEMANUSIAAN. https://um-

tapsel.ac.id/posts/read/kegiatan-sosial-kemanusiaan  

PGMI, D. L. B. P. P., & Langsa, F.-I. (2013). Model Pembelajaran Tematik 

Terpadu. 72–81. 

Ramadhan, B. (2020). Pasien Sembuh Corona Berikan Motivasi ke Sesama 

Pasien. Republika Online. https://republika.co.id/berita/q9hp2l330/pasien-

sembuh-corona-berikan-motivasi-ke-sesama-pasien 



 

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

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 84  

Saputri, M. (2021). Warga Tolak Rapid Test, Pemkot Makassar akan Edukasi 

COVID-19 Masif. Tirto. https://tirto.id/warga-tolak-rapid-test-pemkot-

makassar-akan-edukasi-covid-19-masif-fF4N  

Syantoso, A., & Islam, U. (2014). Analisis Fiqh Keuangan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial ... Arie Syantoso 41. 41–47. 

Tejomukti, R. A., & Muhammad, H. (2020). Raja Salman Gratiskan Layanan 

Kesehatan Pasien Corona. Republika. 

https://republika.co.id/berita/q80em4380/raja-salman-gratiskan-layanan-

kesehatan-pasien-corona. 

Universitas Gadjah Mada. (2015). Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran 

Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) 

sebagai Kegiatan Unggulan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. 

https://ugm.ac.id/id/node/2320-kuliah.kerja.nyata 

Wuragil, Z. (n.d.). Pandemi COVID-19 Diprediksi Bertahan Sampai Dua Tahun. 

Tempo. https://tekno.tempo.co/read/1337886/pandemi-covid-19-diprediksi-

bertahan-sampai-dua-tahun  

 

  

  



 

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

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 85  

CHAPTER 
11  

EDUKASI PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN COVID-19 

MELALUI KKN TEMATIK 
PERIODE XII TAHUN 2021 DI 

DESA SIDAMULYA, KECAMATAN 
BREBES, KABUPATEN BREBES 

 
Mubarok1, Brillian Novianty Nurwulan2, Lizna Nur Haliza Fuadi2, Silvi 

Alifah Sudiro2, Sinta Nindia Defebrianti2, Tasya Naftha Niella Agustin2 

 

1Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang 
2Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang 

 

Email : mubarok@unissula.ac.id 

 

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.  
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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 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 
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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 COVID-19 masih rendah maka kami mengadakan sosialiasi PHBS 

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) pada warga desa Sidamulya untuk tetap 

mematuhi protokol kesehatan.  
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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 

(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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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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

(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). 
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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). 

Gambar 4. Kegiatan Tracing pertama bersama gugus tugas COVID-19 di Desa 

Sidamulya 
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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 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. 

Gambar 6. Ikut serta dalam kegiatan pemberian vitamin A di Posyandu 

Pulo 
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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, hal ini ditunjukkan dengan pemasangan MMT di fasilitas 

umum sehingga warga dapat membaca secara langsung. 

 

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 

Gambar 7. Pemasangan MMT tentang vaksinasi dan protocol 

kesehatan di Masjid Nurul Jihad 
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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. 

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.  

 

 

 

 

Gambar 8.Sosialisasi PHBS dan cuci tangan bersama 
di PAUD Pulo 
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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 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 
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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 

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 

 

Pandemi Covid-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari baik 

di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, di tepat ibadah dan dimanapun. 

Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus menerus dilakukan di 

masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu 

baru dalam kehidupan sehari hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara 

disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa 

menjadi ancaman wabah virus corona ini akan semakin panjang durasinya. 

Kebiasaan lama yang sering dilakukan, seperti berjabat tangan, berkerumun/ 

bergerombol, malas cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena mendukung 

penularan Covid-19.Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat, ada 

yang sedih, cemas, takut, gemas, khawatir, marah-marah, tetapi ada juga yang 

tenang atau tetap percaya diri.Perubahan sikap dan perilaku masyarakat ini 

membutuhkan perjuangan dalam bentuk adaptasi atau penyesuaian diri.Individu 

dalam masyarakat senantiasa menjelaskan dirinya dengan lingkungan hidupnya 

secara berubah-ubah, baik secara autoplastis atau alloplastis.Dengan demikian 

hubungan antara individu yang berinteraksi senantiasa merupakan hubungan yang 

saling mempengaruhi (timbal balik).Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemic ini 

dilakukan bukan tanpa tujuan.Diantaranya adalah sebagai media masyarakat untuk 

bertahan hidup dan Konformitas yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat 

oleh umum, bertujuan agar individu diterima dalam kelompok atau menghindari 

penolakan dari kelompok.Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemicovid-19 ini 

bersesuaian dengan asas kemaslahatan karenapada hakikatnya setiap perintah dan 

larangan syara’ pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah, yang 

dikembalikan pada satu kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”. 

mailto:choirilanwar@unissula.ac.id
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PENDAHULUAN 

Kasus Corona di Indonesia semakin melonjak tinggi pada bulan Juni tahun 

2021. Angka pelonjakan Corona ini hingga memecahkan rekor 6 kali berturut – 

turut dalam satu bulan dengan angka kasus mencapai 21.807 kasus per hari di 

pengujung bulan Juni. Tingginya lonjakan kasus Corona di Indonesia 

mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Manusia) Darurat. Dengan situasi Indonesia saat ini, 

Universitas Islam Sultan Agung melalui program KKN (Kuliah Kerja Nyata) 

Tematik diharapkan dapat menjadi media untuk mencegah berkurangnya angka 

Corona di Indonesia. Dalam program ini mahasiswa dapat membantu pemerintah 

dalam pengurangan angka Covid di skala rt, rw, kelurahan, kecamatan serta kota 

maupun kabupaten. Di sisi lain KKN juga menjadi salah satu dari isi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat.  

Sebelum turun ke lapangan untuk mengabdi kepada Masyarakat, para 

mahasiswa di berikan pembekalan dengan narasumber yang sudah menguasai pada 

bidangnya masing – masing. Dengan pembekalan ini diharapkan mahasiswa dapat 

menyalurkan ilmu yang sudah di dapat kepada masyarakat.  Pada KKN ini 

mahasiswa harus mengaplikasi ilmu yang di dapat, dengan konsep yang efisien 

sesuai identifiasi masalah di lapangan melalui sebuah program kerja. Mahasiswa di 

tuntut untuk menyadarkan masyarakat agar ikut serta membantu dalam 

pengurangan angka Covid – 19 dengan mengadaptasi kebiasaan baru masyarakat di 

tengah masa pandemi Covid – 19.  

 

METODE 

Metode yang di gunakan untuk mengurangi angka dari penyebaran Covid – 19 di 

masyarakat kelurahan Tegalsari dengan cara mengadaptasi kebiasaan baru 

masyarakat di tengah masa pandemi Covid – 19. Pengajaraan adaptasi yang kami 

lakukan kepada masyarakat yaitu :  

1) Mensosialisasi dan mengajak masyarakat Kelurahan Tegalsari untuk dapat 

selalu menerapkan adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi covid-19 

melalui pemasangan MMT. 

2) Mensosialisasi, mengajak, serta mendaftarkan masyarakat Kelurahan 

Tegalsari untuk vaksin pada saat rapat ketua RW di Kelurahan Tegalsari. 

3) Memberikan pengarahan dan bantuan kepada masyarakat yang sedang 

isolasi mandiri bersama Ibu Lurah Tegalsari dan Bapak Babinsa. 

4) Mensosialisasi masyarakat Tegalsari dalam menerima tamu di masa 

pandemi melalui penempelan poster. 

5) Membantu pendistribusian BST Tunai dan BST Beras bagi masyarakat yang 

terkena dampak ekonomi di masa pandemi.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mensosialisasi, mengajak, serta mendaftarkan masyarakat kelurahan 

Tegalsari untuk Vaksin 

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk menghilangkan 

virus Covid – 19 di Indonesia. Salah satunya dengan cara menyediakan vaksin 

gratis bagi masyarakat Indonesia. Pendistribusian vaksin ini dilakukan secara 

bertahap. Awal pendistribusian berfokus untuk para tenaga kesehatan. Selanjutnya 

sasaran pendistribusian kepada masyarakat lansia, setelah itu masyarakat umum 

bisa mendapatkan vaksin gratis. Namun program vaksin ini tidak sepenuhnya 

didukung oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menolak untuk di 

suntikan vaksin. Alasan masyarakat ini beragam, ada yang takut dengan vaksin ini, 

ada yang takut karena banyaknya berita hoax serta ada juga yang menolak di vaksin 

karena tidak paham dengan cara pendaftaran tersebut.  

Masalah hausnya informasi serta tingganya penyebaran hoax menjadikan 

penyebab utama masyarakat kelurahan Tegalsari menolak untuk di vaksin. Dengan 

identifikasi masalah ini, kelompok kami melakukan pendataan kepada masyarakat 

Tegalsari yang belum melakukan vaksin lalu mendaftarkannya dengan bantuan 

masing – masing ketua rw dan kelurahan Tegalsari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Rapat untuk menghimbau dan melakukan pendataan vaksinasi di 

Kelurahan Tegalsari 
 

 

Gambar 2. Mahasiswa KKN Unissula kelompok 68 mengikuti jalannya rapat. 
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Memberikan pengarahan dan bantuan kepada masyarakat yang sedang 

isolasi mandiri. 

Tingginya lonjakan angka covid di Indonesia pada bulan Juni 2021 

mengakibatkan banyaknya warga kelurahan Tegalsari yang harus isolasi mandiri 

karena dinyatakan positive Covid. Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan 

isolasi mandiri, kelurahan Tegalsari memiliki program pembagian sembako kepada 

warga yang sedang isolasi. Tidak hanya kelurahan Tegalsari, panglima TNI juga 

membagikan sembako kepada warga yang sedang isolasi mandiri melalui personel 

koramil. Adanya program pembagian sembako yang dilakukan oleh TNI dan 

kelurahan Tegalsari, kelompok kami membantu dalam pendistribusian serta 

mensosialisasi hal hal yang harus dilakukan saat isolasi mandi kepada warga yang 

sedang isolasi mandiri. Sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok kami dengan cara 

membagikan flyer tentang kegiatan yang dilakukan saat isolasi mandiri.  

 

Gambar 3. Memberikan pengarahan kepada masyarakat yang sedang isolasi 

mandiri  

 

Gambar 4. Memberikan flyer tentang panduan isolasi mandiri  

 

Mensosialisasi masyarakat Tegalsari dalam menerima tamu di masa pandemi 

Penyebab penyebaran Covid – 19 pada umumnya terjadi karena tertularnya 

orang terdekat. Terutama di masa pandemi ini banyak warga yang harus menerima 

tamu karena suatu kepentingan. Seringkali warga saat berada diluar maupun dengan 

orang yang tidak dikenal memakai masker serta melakukan protokol kesehatan. 

Tetapi disaat bersama orang yang dikenal atau orang dekat seperti tamu kita lengah 

tidak memakai masker dan tidak mempedulikan protokol kesehatan. Dengan 
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identifikasi masalah ini, kelompok kami melakukan sosialisai SOP terhadap 

menerima tamu di masa pandemi. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara mencetak 

poster lalu di tempelkan di 15 tempat strategis baik di gang maupun di depan rumah 

warga. Hal ini diharapkan saat ada tamu, baik tuan rumah maupun tamu tetap 

mematuhi protokol kesehatan. 

 

Gambar 5. Memberikan flyer tentang panduan isolasi mandiri  

 

Gambar 6. Mencari lokasi untuk penempelan poster  

 

Membantu pendistribusian BST Tunai dan BST Beras bagi masyarakat yang 

terkena dampak ekonomi di masa pandemi 

Adanya virus Covid – 19 di Indonesia mengakibatkan terbatasnya kegiatan 

yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia serta banyak menyerang dampang 

buruk diberbagai sektor. Salah satu yang berdampak buruk karena virus Covid – 19 

ini adalah sektor ekonomi. Banyaknya warga Indonesia yang harus dipotong 

gajinya, usaha mereka tidak jalan serta terparahnya banyak yang terkena PHK. 

Dengan keadaan ini, pemerintah melalui program BST Tunai dan Beras ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat yang terkena dari dampak Covid – 19. 

Sistem pembagian ini dilakukan serentak pada setiap kelurahan. Banyaknya 

antusias warga dan kurangnya sumber daya yang di miliki oleh pemerintah untuk 
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melakukan pendistribusian. Kelompok kami membantu dalam pendistribusian BST 

Tunai dan Beras yang di lakukan di balai kelurahan Tegalsari.  

 

Gambar 7. Membantu penyaluran BST Tunai  

 

Gambar 8. Membantu penyaluran BST Beras 

 

Hasilnya, melalui beberapa kegiatan di atas mampu menyadarkan masyarakat 

akan pentingnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta dapat memberi 

pengetahuan kepada masyarakat terkait bagaimana menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat secara tepat. 

 

PENUTUP 

KKN Unissula Bersama melawan covid-19 berusaha mengedukasi masyarakat 

yang dapat mengurangi penyebaran covid-19 melalui himbauan pelaksanaan 

vaksinasi dan pemasangan MMT, poster, serta flyer di Kelurahan Tegalsari, 

Kecamatan Candisari dengan mengusung tema Adaptasi Kebiasaan Baru pada 

Masa Pandemi Covid-19. 
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Pemasangan MMT dan Poster tersebut kami lakukan di 15 lokasi berbeda di 

Keluraha Tegalsari, Kecamatan Candisari.. Kegiatan pemasangan MMT, poster, 

dan flyer tersebut dilakukan dengan izin dari warga sekitar agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman. Terdapat simbol – simbol kegiatan kebiasaan baru dan protokol 

kesehatan yang harus dilaksanakan seperti memakai masker, mencuci tangan dan 

menjaga jarak agar dapat  selalu menjaga kesehatan dan terhindar dari virus covid-

19. 

Tujuan utama dari gerakan Adaptasi Kebiasaan Baru adalah agar masyarakat 

tetap produktif dan aman dari Covid-19 di masa pandemi. Kita ingin kembali bisa 

bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era 

pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yaitu 

disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 
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ABSTRAK 

 

Covid-19 merupakan jenis penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus baru 

golongan corona virus yaitu SARS-CoV-2. Fenomena wabah baru ini yang berasal 

dari Wuhan, Tiongkok terus menerus bertambah korbannya. Dampak Covid-19 

melanda berbagai bidang kehidupan masyatakat seperti bidang sosial, pendidikan, 

kesehatan, ekonomi dan pariwisata. Artikel ini bertujuan sebagai upaya promotif 

dan preventif dalam menanggulangi wabah Covid-19 yang sudah masuk ke 

Indonesia pada awal 2020. KKN atau Kuliah Kerja Nyata 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 yang sedang dihadapi. KKN 

Tematik difokuskan pada kegiatan daring dan hanya beberapa saja yang dilakukan 

secara luring dan menyesuaikan dengan masalah yang terjadi pada masyarakat saat 

ini terkait Covid-19. Kegiatan daring berfokus pada penyebaran konten audio 

visual edukasi mengenai pola hidup sehat, penggunaan masker secara baik dan 

benar dll. Banyak masyarakat yang memiliki kurangnya pengetahuan dan kesadaran 

akan bahaya Covid-19 salah satunya yaitu di Desa Karangduwur, Kecamatan 

Petanahan, Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan pada pelaksanaan KKN 

Tematik XII kelompok 72 di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan 

Kabupaten Kebumen akan dilakukan secara daring (dalam jaringan), 

mempertimbangkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) di masa pandemi Covid-19. Hasil yang didapat yaitu pemahaman oleh 

masyarakat mengenai konten yang disebarkan melalui poster edukasi dengan tema 

vaksinasi dan protokol kesehatan, vidio edukasi dengan tema protokol kesehatan, 

vaksinasi, mitos dan fakta terkait Covid-19, dan menjaga kesehatan gigi dan mulut 

ketika pandemic, serta program webinar “Tantangan Menjaga Kesehatan dan 

Ketahanan Ekonomi disaat Pandemi Covid-19” 

Keywords -covid-19, ekonomi , protokol kesehatan, vaksin, edukasi 
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. 

PENDAHULUAN 

Covid-19 (Corona virus disease 2019) adalah jenis penyakit infeksius 

yang disebabkan oleh virus baru golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2. 

Covid-19 dapat menyebabkan gangguan pernapasan, mulai dari gejala ringan 

hingga sedang dan dapat sembuh tanpa perawatan khusus. Penyakit ini berbahaya 

untuk lansia dan orang dengan penyakit bawaan karena dapat menimbulkan 

dampak yang serius (WHO, 2020). Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali 

terkonfirmasi pada Maret 2020. Kemudian kasus terus menyebar tidak hanya di 

Ibukota Jakarta, tempat pertama kali kasus covid-19 terkonfirmasi, namun juga 

di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah berupaya menekan angka kasus 

covid-19 dengan menerapkan berbagai kebijakan termasuk protokol kesehatan 

dan pembatasan kegiatan masyarakat (Ophinni dkk, 2020). 

Dampak Covid-19 melanda berbagai bidang kehidupan masyatakat 

seperti bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata (Adriadi 

dkk, 2021) Khususnya bidang kesehatan dan ekonomi sangat mempengaruhi 

masyarakat Desa Karangduwur, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen. Kurangnya 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kesehatana di masa 

pandemic covid-19. Sebagian masyarakat termasuk dalam pelaku usaha kecil dan 

menengah (UMKM) juga terdampak oleh kebijakan pemerintah dalam 

pembatasan kegiatan masyarakat. 

KKN atau Kuliah Kerja Nyata 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 yang sedang dihadapi. KKN sangat diperlukan 

karena tujuan utama dari KKN sendiri yaitu untuk memberikan pendidikan 

kepada mahasiswa. namun demikian karena pelaksanaannya mengambil lokasi 

di masyarakat dan memerlukan keterlibatan masyarakat, maka realisasinya di 

lapangan harus sekaligus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang 

bersangkutan. 

Kuliah Kerja Nyata – Tematik (KKN-Tematik) adalah merupakan 

kegiatan KKN yang dilaksanakan sesuai dengan program Depdiknas yang 

memungkinkan mahasiswa melaksanakan suatu kegiatan KKN dengan tema 

tertentu seperti program wajib belajar, program pemberantasan buta aksara, dan 

sebagainya. Sesuai himbauan pemerintah untuk tidak berkerumun maka 

pelaksasnaan KKN Tematik difokuskan pada kegiatan daring dan hanya 

beberapa saja yang dilakukan secara luring. Kegiatan daring berfokus pada 

penyebaran konten audio visual edukasi mengenai pola hidup sehat, penggunaan 

masker secara baik dan benar dll. 
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METODE PELAKSANAAN 

Metode yang digunakan pada pelaksanaan KKN Tematik XII kelompok 

72 di Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen akan 

dilakukan secara daring (dalam jaringan), mempertimbangkan kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi 

covid-19. Pemberian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui online 

melalui video edukasi, dan poster terkait covid-19. Masyarakat dapat berinteraksi 

dengan ahli kesehatan dalam webinar terkait covid-19 dan vaksin. Metode 

pendamping lainnya dilakukan secara luring (luar jaringan) dengan 

pemasangan poster ditempat keramaian terkait protokol kesehatan selama 

pandemic. Berdasarkan permasalahan yang terdapat di Desa Karangduwur, maka 

dapat diambil prioritas masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait bahaya virus sars cov-19. 

2. Masyarakat belum maksimal dalam menerapkan protokol kesehatan yang 

berlaku selama pandemi. 

3. Kurangnya minat masyarakat dalam melakukan vaksin ovid-19. Adapun rincian 

pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya: 

1. Webinar 

a. Deskripsi kegiatan: seminar gratis yang dilakukan secara daring 

(dalam jaringan) dengan pembicara yang ahli di bidang kesehatan, 

ekonomi dan mahasiswa. Tema yang diberikan terkait “Tantangan 

Menjaga Kesehatan dan Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi 

COVID-19”. Selain pemaparan materi juga diberikan sesi tanya 

jawab untuk memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam 

kegiatan. 

b. Sasaran: warga Desa Karangduwur dan masyarakat umum. 

c. Outcome: pemahaman masyarakat tentang tantangan menjaga 

kesehatan dan ketahanan ekonomi di masa pandemic 

2. Pembuatan Poster Vaksinasi Covid-19 

a. Deskripsi kegiatan: pembuatan poster ukuran A1 berisi materi 

tentang vaksin covid-19. Poster disebarluaskan melalui sosial media 

dan media cetak. Poster dipasang di 19 RT di Desa Karangduwur 

untuk menyadarkan masyarakat pentingnya mengikuti kegiatan 

vaksinasi covid-19 dalam menekan angka penyakit covid-19. 

b. Sasaran: Warga Desa Karangduwur. 

c. Outcome: pengetahuan masyarakat terkait vaksin covid-19. 

3. Pembuatan Poster Protokol Kesehatan 

a. Deskripsi kegiatan: pembuatan poster ukuran A1 berisi materi 

tentang protokol kesehatan. Poster disebarluaskan melalui sosial 

media dan media cetak. Poster dipasang di 19 RT di RW 04 Desa 
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Karangduwur untuk senantiasa mengingatkan masyarakat dalam 

menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. 

b. Sasaran: Warga Desa Karangduwur. 

c. Outcome: masyarakat menerapkan prokol kesehatan. 

4. Pembuatan Video Edukasi Vaksin Covid-19 dan Protokol Kesehatan 

a. Deskripsi kegiatan: pembuatan video edukasi dengan tema adaptasi 

pola hidup baru berisi materi tentang vaksin covid-19 dan penerapan 

protokol kesehatan yang baik dan benar serta cara menjaga 

kebersihan mulut dan gigi. Video edukasi berdurasi sekitar 15 menit 

disebarkan melalui website desa setempat dan social media. 

b. Sasaran: masyarakat umum. 

c. Outcome: pengetahuan masyarakat tentang vaksin covid-19 dan 

protokol kesehatan. 

5. Pembuatan Video Edukasi tentang Menjaga Oral Hygiene 

a. Deskripsi kegiatan: pembuatan video edukasi seputar menjaga 

oral hygiene saat pandemi. Video edukasi berdurasi sekitar 15 

menit disebarkan melalui social media. 

b. Sasaran: remaja 

c. Outcome: pengetahuan remaja tentang cara menjaga oral hygiene 

saat pandemi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program kerja yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan prioritas masalah, 

diantaranya: 

1. Pemasangan Poster 

Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam 

penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Pembuatan poster fisik 

berukuran A1 (90 x 60 cm) berjumlah dua konten telah disebar di 19 titik 

strategis di Desa Karangduwur. Poster yang dibuat mengambil topik 

pelaksanaan beserta pentingnya vaksinasi dan menjaga protocol kesehatan 

yang baik dan benar, yang disesuaikan dengan himbauan terbaru 

pemerintah saat ini. Poster dipasang di 19 titik strategis di Desa 

Karangduwur, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, seperti masjid, 

posyandu, tempat makan dan warung di masing- masing RT. 
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Gambar 1. Pemasangan poster edukasi di Desa Karangduwur 

 
Gambar 2. Poster Edukasi yang ditempel di 19 titik desa karangduwur di 

setiap RT 

 

Salah satu tokoh dalam pembelajaran modern Edgar Gale, meyakini 

bahwa cara belajar akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Pada 

kerucut di menunjukkan dengan pengalaman membaca hanya 10% 

informasi yang dapat diingat. Namun media gambar berada di peringkat 

ketiga yang menunjukkan 30% informasi dapat diingat seseorang (Audie, 

2019). Diharapkan dengan adanya poster edukasi disertai gambar ilustrasi 

dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang vaksin dan protokol 

kesehatan selama pandemic. 
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2. Menyebarkan Konten – Konten atau Video Edukasi Yang Sudah Dibuat 

Sedemikian Rupa Isinya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Ke Seluruh 

Medsos KKN Tematik-72 

Program ini bertujuan membantu masyarakat mengenai pentingnya 

vaksinasi, penjagaan protocol kesehatan yang baik dan benar selama 

pandemi dan konten menjaga kesehatan gigi dan mulut, khususnya selama 

masa pandemic COVID-19. Pembuatan video edukasi berjumlah dua konten 

telah disebar di tiga Social Media KKN Tematik-72 Unissula. 

a. Tema Video Edukasi 1, meliputi: 

1) Pengetahuan protocol kesehatan dalam gerakan 6M 

2) Memakai masker yang benar 

3) Pentingnya menjaga mobilitas saat pandemic covid-19 

4) Vaksinasi COVID-19 (hoax & fakta terkait vaksinasi covid-

19) 

5) COVID-19 (mitos & fakta terkait covid-19) 

b. Tema Video Edukasi 2, meliputi: 

1) Menjawab Pertanyaan story instagram KKN Tematik-72 

(kkntematik.72) seputar kesehatan gigi dan mulut 

2) Demonstrasi cara sikat gigi yang baik dan benar 

3) Demonstrasi penggunaan dental floss 

Media sosial yang dijadikan media sebaran video edukasi adalah: 

Instagram KKN Tematik-72 (kkntematik.72), Twitter KKN Tematik-72 

(kkntematik72), Youtube KKN Tematik-72 (kkntematik 72), Facebook KK 

Tematik 72 (kkntematikunissula72). Video Edukasi 1 berdurasi 15:34 

disebarluaskan pada tanggal 9 Agustus 2021, sedangkan Video 

Edukasi 2 berdurasi 25:13 disebarluaskan pada tanggal 14 Agustus 2021. 

Respon masyarakat sangat baik dan menunjukkan antusiasme terkait konten 

konten yang telah dibagikan. 

 
Gambar 3. Video Edukasi 1: Vaksinasi, Adaptasi Pola Hidup Baru dan 
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Penerapan Protokol Kesehatan 

 
Gambar 4. Video Edukasi 2 : Bincang-Bincang Seputar Kesehatan Gigi dan 

Mulut 

 

3. Program Webinar “Tantangan Menjaga Kesehatan dan Ketahanan Ekonomi 

disaat Pandemi Covid-19” 

Program webinar ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk 

lebih paham terkait covid-19, ketahanan usaha bisnis UMKM di saat 

pandemi, serta menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi. Target 

peserta webinar yaitu masyarakat Desa Karangduwur dan masyarakat 

umum. Webinar ini dilaksanakan daring menggunakan aplikasi Zoom 

Meeting. Webinar ini diikuti oleh total 58 peserta dengan antusiasme yang 

baik. 

Webinar “Tantangan Menjaga Kesehatan dan Ketahanan Ekonomi 

disaat Pandemi Covid-19” menghadirkan tiga pembicara yang merupakan 

dosen dan mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung serta Kepala 

Puskesmas Kecamatan Petanahan. Materi pertama terkait covid-19 dan cara 

menjaga kesehatan di masa pandemic disampaikan oleh dr. R. Sunarko 

Slamet, M.Sc, kepala Puskesmas Petanahan. Beberapa hal yang 

disampaikan diantaranya: 

a. Pengertian covid-19 

b. Pemeriksaan covid-19 

c. Strategi penanggulangan covid-19 

d. Perawatan covid-19 

e. Vaksinasi covid-19 
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Gambar 5. Penyampaian materi pertama oleh dr. R. Sunarko Slamet, 

M.Sc 

 

Materi kedua tentang ketahanan usaha bisnis UMKM di saat 

pandemi disampaikan oleh Maya Indriastuti, S.E., M.Si, Ak., C.A., dosen 

fakultas ekonomi Univesitas Islam Sultan Agung. Beberapa hal yang 

disampaikan diantaranya: 

a. Pertumbuhan unit UMKM 

b. Peran UMKM 

c. Dampak pandemic terhadap UMKM 

d. Tantangan dan Upaya UMKM 

e. Peran pemerintah 

f. Strategi UMKM di saat pandemi 

 
Gambar 6. Penyampaian materi kedua oleh Maya Indriastuti, S.E., M.Si, Ak.,C.A. 

 

Materi ketiga disampaikan oleh Nur Fitriana Nugraheni, mahasiswa 

Universitas Islam Sultan terkait cara menjaga kesehatan gigi dan mulut selama 

masa pandemic Covid-19 yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Islam Sultan Agung. Dalam Webinar ini disampaikan 
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beberapa hal diantaranya: 

a. Cara menyikat gigi yang baik dan benar 

b. Pemilihan pasta gigi yang baik 

c. Cara menggunakan dental floss dan mouthwash 

d. Anjuran mengurangi makanan asam dan manis 

 
Gambar 7. Penyampaian materi ketiga oleh Nur Fitriana Nugraheni 

 

Webinar ini mendapatkan antusiasme peserta yang sangat baik dari 

segi kehadiran maupun saat sesi tanya jawab. Jumlah total peserta yang hadir 

lebih dari 60% dari peserta yang mendaftar. Beberapa pertanyaan telah 

berkaitan dengan tiga tema yang disajikan pada kegiatan webinar ini 

sehingga diharapkan dengan adanya webinar ini, peserta webinar memiliki 

pemahaman tambahan mengenai vasinasi covid-19, fakta-fakta mengenai 

covid-19, peran umkm selama pandemic covid-19 dan cara menjaga 

kesehatan gigi dan mulut selama pandemic covid-19 berlangsung. 

 
PENUTUP 

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 Tematik Kelompok 72 Periode XII di Desa Karangduwur, 

Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan inti 

yang telah dilakukan terdiri dari : 

1. Pemasangan dua konten poster di 19 titik di Desa Karangduwur, 

Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. 

2. Membuat dan menyebarkan dua konten video edukasi terkait 

“Vaksinasi, Adaptasi Pola Hidup Baru, dan Protokol Kesehatan” serta 

“Bincang-bincang Seputar Kesehatan Gigi dan Mulut di sosial media 

(Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube) 
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3. Webinar “Tantangan Menjaga Kesehatan dan Ketahanan Ekonomi 

disaat Pandemi Covid-19” 
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ABSTRAK 

 

Dalam Pembaruan Epidemiologi Mingguan COVID-19, WHO menyebutkan 

bahwa kasus COVID-19 di Indonesia merupakan tertinggi pertama dari kelima 

negara tersebut dengan jumlah 350.273 kasus baru. Pelaksanaan vaksinasi yang 

diadakan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan di Jawa Tengah bertujuan 

untuk menurunkan kasus COVID-19. UNISSULA merupakan satu dari beberapa 

FASKES yang ditunjuk Pemerintah dalam pelayanan vaksinasi di kota Semarang. 

KKN UNISSULA Periode XII kelompok 74 berpartisipasi dalam bidang medis 

seperti kegiatan seperti screening, vaksinator, dan observator. Pada kegiatan 

screening terdapat peserta yang ditunda untuk dilakukan pemberian vaksinasi. 

Metode : KKN Kelompok 74 mengambil sampel dalam kegiatan yaitu data pasien 

yang gagal pada pos screening dalam melakukan vaksinasi selama tanggal 4 – 19 

Agustus 2021. Terdapat 25 orang dari 4770 peserta yang ditunda karena tidak 

memenuhi persyaratan dilakukan vaksin. Screening bertujuan untuk menyeleksi 

peserta sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan untuk meminimalisir KIPI. 

 

PENDAHULUAN 

Pembaruan Epidemiologi Mingguan COVID-19, WHO menyebutkan bahwa kasus 

virus corona di lima negara dengan kasus COVID-19 tertinggi untuk periode 12-18 

Juli 2021 dan Indonesia merupakan tertinggi pertama dari kelima negara tersebut 

dengan jumlah 350.273 kasus baru, meningkat 44% dibandingkan pekan 

sebelumnya. Sedangkan jumlah kematian akibat COVID-19 periode 12-18 Juli 

2021 total sebanyak 56.767, atau naik 1% ketimbang pekan sebelumnya. Sehingga, 

"Jumlah total kematian melebihi 4 juta," sebut WHO (Kurniawan, 2021). Menteri 

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan 

memberikan arahan kepada jajaran pimpinan provinsi se-Jawa dan Bali serta 

kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti kasus kematian Covid-19 

mailto:benni@unissula.ac.id
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yang meningkat secara signifikan dalam satu minggu terakhir dengan 

meningkatkan kapasitas ICU dari RS dengan kelengkapan yang sesuai, penyediaan 

tempat isolasi terpusat dan terpantau, meningkatkan kesediaan akses terhadap obat 

– obatan dan meningkatkan pengadaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya 

pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020; 

marves, 2021). Vaksinasi merupakan pemberian produk biologi yang berisi antigen 

berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang dihasilkannya yang telah 

diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila diberikan kepada seseorang 

akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu 

(Kementrian Kesehatan RI, 2021). 

Vaksin bekerja untuk mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali 

dan tahu cara melawan penyakit tersebut dengan merangsang pembentukan 

kekebalan tubuh terhadap penyakit pada tubuh manusia (Kementrian Kesehatan RI, 

2021). Tempat pelayanan vaksinasi yang harusnya dilaksanakan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau milik masyarakat/ swasta yang memenuhi 

persyaratan dan vaksinasi dilakukan oleh dokter, perawat atau bidan yang memiliki 

kompetensi (Kemenkes RI Dirjen P2P, 2020). Persyaratan yang harus dipenuhi 

seseorang dapat dilakukan vaksinasi adalah keadaan tubuh yang sehat, beberapa 

kriteria yang tidak boleh dilakukan vaksinasi Covid-19 (Kemenkes RI, 2021): 

a. Orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, tidak boleh menjalani 

vaksinasi. Jika sedang sakit, peserta harus sembuh terlebih dahulu sebelum 

divaksin, 

b. Memiliki penyakit penyerta. Orang dengan penyakit penyerta yang tidak 

terkontrol seperti diabetes atau hipertensi disarankan tidak menerima vaksin. 

Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan vaksinasi, semua orang akan dicek kondisi 

tubuhnya terlebih dahulu. Mereka yang memiliki penyakit komorbid harus 

dalam kondisi terkontrol untuk mendapat persetujuan vaksinasi dari dokter yang 

merawat, 

c. Tidak sesuai usia Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapat vaksin 

COVID-19 adalah kelompok usia 18+ tahun. Artinya, mereka yang diluar 

kelompok tersebut seperti anak-anak, belum boleh menerima vaksin, 

d. Memiliki riwayat autoimun, 

e. Penyintas COVID-19, 

f. Wanita hamil dan menyusui. 

Pelaksanaan vaksinasi yang disediakan Pemerintah Semarang salah satunya yaitu 

Sentra Vaksin UNISSULA yang pelaksanaannya di Auditorium Unissula dengan 

pendaftarannya melalui link victori.semarangkota.go.id, pelayanan ini berlangsung 

selama 2 bulan yang diketuai oleh dr. Dian Ayu Listiarini, Sp.An. Peserta yang 

hadir pada tanggal 4 – 19 Agustus di Sentra Vaksin UNISSULA sejumlah 4770 
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peserta, terdapat beberapa orang yang gagal vaksinasi dikarenakan tidak memenuhi 

syarat yang ada sehingga kami selaku mahasiswa KKN di Sentra Vaksin 

UNISSULA melakukan pembahasan mengenai alasan dan jumlah orang yang 

ditolak vaksinasi yang bertepatan di Sentra Vaksin UNISSULA. 

 

METODE 

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

Semarang dilakukkan pada tanggal 2 Agustus - 19 Agustus 2021. Program kerja 

yang dilakukan dengan mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan 

vaksinasi.  KKN Kelompok 74 menggunakan metode pengambilan sample dalam 

kegiatan yaitu mengambil beberapa data pasien yang gagal dalam melakukan 

vaksinasi. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahuin jumlah pasien 

yang tidak bisa melaksanakan vaksinasi dikarenakan tidak sesuai dengan form yang 

tertera pada keputusan direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit 

No.Hk.02.02/4/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam 

Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Program kerja ini kami laksanakan tanggal 4 - 19 Agustus 2021. Dilaksanakan di 

Sentra Vaksin Unissula. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh kelompok KKN 74 

bersama teman teman relawan lainnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Banyak masyarakat khususnya di Kota Semarang dan sekitarnya yang ingin 

mendapatkan vaksinasi COVID-19 dengan tujuan untuk mengurangi transmisi atau 

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

19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), melindungi 

masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, atau 

hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat administrasi 

dari perusahaan. Dari berbagai macam alasan tersebut, maka banyak masyarakat 

yang berbondong – bondong melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi yang 

disediakan pemerintah, salah satunya yaitu Sentra Vaksin UNISSULA. Sebagian 

masyarakat belum memahami syarat sebagai calon penerima vaksin COVID-19, 

sehingga banyak dari mereka yang tertolak untuk mendapatkan vaksin COVID-19 

dengan alasan tertentu. 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 74 ini dalam 

pelaksanaannya dilakukan dengan menjadi relawan medis di Sentra Vaksin 

UNISSULA. Kami ingin mengetahui penyebab atau kendala tertolaknya vaksinasi 

di Sentra Vaksin UNISSULA. Beberapa alasan tertolaknya calon penerima 

vaksinasi, diantaranya: 
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1. Hipertensi 

Hipertensi menjadi kendala utama tertolaknya pemberian vaksin kepada calon 

penerima vaksin COVID-19. Banyak calon penerima vaksin yang memiliki 

tekanan darah di atas 180/110 mmHg setelah dilakukan pengukuran tekanan 

darah sebanyak lebih dari dua kali. Tingginya tekanan darah merupakan 

kontraindikasi pemberian vaksinasi dikarenakan dapat menyebabkan hal – hal 

yang tidak diinginkan seperti pecahnya pembuluh darah pada otak, gagal ginjal, 

dan gagal jantung. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pemberian vaksin COVID-

19, calon penerima vaksin hendaknya dapat menjaga tekanan darahnya supaya 

tidak mencapai angka 180/110 mmHg. 

 

 
 

Gambar 1. Proses Screening Pengukuran Tekanan Darah Pada Calon Penerima 

Vaksin 

 

2. ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) 

ISPA merupakan infeksi di saluran pernapasan yang memiliki gejala batuk, 

pilek, dan disertai demam. Berdasarkan pengamatan kami pada saat melakukan 

anamnesis di pos screening terdapat beberapa calon penerima vaksin yang 

memiliki gejala ISPA yang masih aktif ditandai dengan warna dahak berwarna 

kuning. Warna kuning pada dahak ini menandakan adanya peradangan atau 

infeksi bakteri yang masih aktif. 

 



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

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 120 
 

 
Gambar 2. Proses Screening Anamnesis Pada Pasien 

 

3. Ketidakpatuhan Calon Penerima Vaksin Dalam Mengikuti Jadwal 

Vaksinasi 

Berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan para ahli, 

dibutuhkan penyuntikan dua dosis vaksin COVID-19 bagi setiap individu guna 

menciptakan kekebalan tubuh yang optimal. Rentang waktu penyuntikan dosis 

pertama dan dosis kedua, serta dosis pemberian vaksin berbeda-beda sesuai 

dengan rekomendasi untuk setiap jenis vaksin yang digunakan. Di Sentra Vaksin 

UNISSULA menggunakan dua jenis vaksin COVID-19 yaitu AstraZeneca dan 

CoronaVac. Jarak penyuntikan dosis pertama dan kedua untuk vaksin 

AstraZeneca adalah 2 bulan atau 8 minggu. Sedangkan jarak penyuntikan dosis 

pertama dan kedua untuk vaksin CoronaVac adalah 28 hari. 

Berdasarkan pengamatan kami terdapat calon penerima vaksin dosis kedua yang 

tidak mengikuti jadwal vaksinasi yang telah ditentukan, seperti calon penerima 

vaksin AstraZeneca dosis kedua yang datang sebelum tanggal dibukanya 

pemberian vaksin tersebut. Oleh karena itu, calon penerima vaksin tersebut tidak 

dapat menerima vaksinasi AstraZeneca. 

 

Berikut ini adalah jumlah data calon penerima vaksin yang tidak lolos 

screening: 

Hari / Tanggal Jumlah Calon Penerima 

Vaksin yang Tidak Lolos 

Screening 

Rabu / 4 Agustus 2021 7 orang dari 781 peserta 

Kamis / 5 Agustus 2021 5 orang dari 441 peserta 

Jumat / 6 Agustus 2021 0 orang dari 535 peserta 

Senin / 9 Agustus 2021 1 orang dari 597 peserta 

Senin / 16 Agustus 2021 2 orang dari 680 peserta 

Rabu / 18 Agustus 2021 8 orang dari 1274 peserta 

Kamis / 19 Agustus 2021 2 orang dari 462 peserta 

TOTAL 25 orang 
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PENUTUP 

Kasus kematian Covid-19 yang meningkat secara signifikan membuat 

meningkatnya kapasitas ICU dari RS dengan kelengkapan yang sesuai, penyediaan 

tempat isolasi terpusat dan terpantau, meningkatkan kesediaan akses terhadap obat 

– obatan dan meningkatkan pengadaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya 

pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Vaksinasi merupakan pemberian produk 

biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagiannya atau zat yang 

dihasilkannya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga aman, yang apabila 

diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif 

terhadap penyakit tertentu. Pelaksanaan vaksinasi yang disediakan Pemerintah 

Semarang salah satunya yaitu Sentra Vaksin UNISSULA. Alur vaksinasi screening 

yang diberlakukan di Sentra Vaksin UNISSULA sangat bermanfaat dalam 

penanganan kepada peserta vaksinasi sehingga dapat menyeleksi sesuai dengan 

syarat yang sudah ditetukan supaya menghindari adanya KIPI ataupun efek yang 

lainnya. Kami KKN kelompok 74 yang bertugas di Sentra Vaksin UNISSULA 

sangat berterima kasih karena sudah dibimbing dalam segala kegiatan oleh para 

dokter. 
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ABSTRAK 
 

Pandemi yang terjadi dan berakibat tidak kunjung usai sampai saat ini tentu 

mengakibatkan berbagai dampak yang terjadi, dampak tersebut dalam berbagai 

aspek kehidupan. Salah satu yang berdampak karena pandemi pasti usaha UMKM 

yang ada disekitar kita, yaitu UMKM Keripik Pisang yang berada di RW 08 

Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang. Hal yang sangat membuat pengaruh 

adalah kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat mapun Pemerintah daerah 

seperti adanya PSBB,lockdown,PPKM yang mengakibatkan berhentinya aktivitas 

ekonomi UMKM. Metode yang digunakan yaitu metode observasi yang dilakukan 

dengan melakukan wawancara kepada pelaku UMKM keripik pisang di Kelurahan 

Rowosari. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan melakukan survei data sekunder dari berbagai jurnal untuk referensi dalam 

penulisan. Hasil strategi pengembangan UMKM saat pandemi covid ini yaitu 

dengan memanfaatkan media sosial untuk menawarkan barang sebagai sarana 

pemasaran produk via online, pemanfaatan media online ini mampu menjangkau 

pembeli jarak jauh dan membuat para pelaku UMKM ini dapat melakukan 

pendekatan kepada konsumen melalui sistem digital. 

Kata kunci: Dampak, Pandemi, UMKM, Online. 

 

PENDAHULUAN 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Periode XII UNISSULA yang 

dilaksanakan di RW 08 Kelurahan Rowosari merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pengabdian masyarakat. Pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) ini 

difokuskan pada parmasalahan yang terjadi di lokasi kegiatan. Pada dasarnya, 

Kelurahan Rowosari memiliki potensi yang besar dan dapat dikembangkan. 

Namun, disisi lain juga terdapat permasalahan yang harus diselesaikan pada 

wilayah tersebut. Sebagian besar permasalahan yang terjadi di Kelurahan Rowosari 

saat ini disebabkan akibat adanya pandemi Covid-19, salah satunya yaitu 
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melemahnya kegiatan UMKM masyarakat setempat. Untuk itu, kegiatan KKN-T 

berfokus Periode XII UNISSULA pada pemberdayaan masyarakat untuk 

mempertahankan kegiatan UMKM yang sedang tidak stabil. 

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 ke lebih dari 190 negara dan teritori (Rothan & 

Byrareddy., 2020).  Adanaya pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak 

besar pada berbagai sektor kehidupan, antara lain seperti sektor kesehatan, 

pendidikan, soial, dan ekonomi. Sektor perekonomian menjadi tidak stabil adanya 

akibat adanya pandemi Covid-19, termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM). Sebagian besar masyarakat pelaku UMKM mengalami penurunan 

pendapatan bahkan beberapa harus gulung tikar  akibat adanya pandemi Covid-19 

(Raharja & Natari, 2021). Terjadinya hal demikian, diperlukan adanya strategi bagi 

para pelaku UMKM yang terdampak agar tetap dapat bertahan  dalam pasar 

meskipun ditengah pandemi. 

Kelangsungan sektor ekonomi di Indonesia harus dipertahankan, hal ini 

dikarenakan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang 

sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Susanti , Istiyanto, & Jalar, 

2020). Penurunan jumlah pendapatan yang dialami oleh para pelaku UMKM, 

terjadi akibat diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM). Tentu hal ini menghambat para pelaku UMKM dalam mengembangkan 

usahanya, terutama bagi para pelaku UMKM yang proses transaksinya masih secara 

konvensional. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi baru yang mengikuti 

perkembangan zaman untuk mengembangkan kegiatan UMKM agar tetap dapat 

bertahan, sehingga adanya inovasi baru tersebut dapat dengan mudah diterapkan 

oleh para pelaku UMKM dan masyarakat selaku konsumen. Salah satu langkah 

yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu melakukan optimalisasi digital 

marketing dengan cara memperluas pasarnya. Untuk memperluas pasar tersebut 

dapat dilakukan dengan cara bergabung dengan beberapa marketplace ataupun E-

Commerce yang saat ini sudah berkembang di Indonesia, mengingat saat ini 

teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. 

Salah satu daerah yang terdampak kegiatan UMKM-nya akibat adanaya 

pandemi Covid-19 yaitu RW 08 Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota 

Semarang. sebagian UMKM di daerah tersebut adalah UMKM produk pisang salah 

satunya yaitu UMKM kripik pisang “Piksay”. Sebagian besar pelaku UMKM hanya 

melakukan pemasaran secara konvensional (dari mulut-ke mulut), akibat pandemi 

Covid-19 para pelaku UMKM tersebut merasakan adanya penurunan produksi serta 

penurunan pendapatan. Maka diperlukan pengembangan UMKM masyarakat agar 

mampu bertahan. Untuk menstabilkan kembali kegiatan UMKM tersebut, 
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diperlukan strategi untuk memperluas pasar dengan cara mendaftarkan UMKM 

tersebut pada marketplace ataupun E-commerce. yang sudah tersedia di Indonesia. 

Diharapkan dengan strategi tersebut, kegiatan perekonomian khususnya UMKM 

dapat kembali stabil meskipun di era pandemi Covid-19.  

Untuk mempertahankan kegiatan UMKM Kripik Pisang “Piksay” di era 

pandemi Covid-19, diperlukan inovsi untuk pengembangan pada UMKM tersebut 

agar dapat memperluas pasar. Pengembangan UMKM dengan inovasi baru sangat 

diperlukan, karena dengan adanya inovasi baru diharapkan mampu mensablkan 

kembali UMKM tersebut. Sehingga pelaku UMKM dapat mempertahankan 

eksistensi kegiatan UMKM-nya. Untuk itu, mahasiswa KKN-T Periode XII 

UNISSULA melakukan pendampingan pada pelaku UMKM Kripik Pisang 

“Piksay” untun bergabung dengan marketplace atau E-commerce Shopee dan Go-

jek. Sehingga UMKM tersebut, sedikit demi sedikit mampu bersaing dengan pasar 

dan dapat meningkatkan pendapatannya meskipun di era pandemi Covid-19. 

 

METODE 

Metode yang digunakan adalah metode observasi yang dilakukan dengan 

melakukan wawancara kepada pelaku UMKM keripik pisang di Kelurahan 

Rowosari. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan melakukan survei data sekunder dari berbagai jurnal untuk referensi dalam 

penulisan artikel ini. 

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Mengingat kondisi yang masih pandemi seperti pasti akan sulit bagi warga 

untuk menerima kedatangan tamu baru, maka saat ada kesempatan untuk terjun 

langsung di lapangan saat KKN, mahasiswa ini langsung memanfaatkan waktu 

untuk wawancara di RW 08 Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota 

Semarang. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 

09.00 – 12.00. 

b. Sasaran 

Pelaku UMKM Keripik Pisang Piksay yang berada di RW 08 Kelurahan 

Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. 

c. Teknik Pelaksanaan 

Pada saat sampai ditempat UMKM tersebut, kebetulan bapak pemilik UMKM 

sedang membuat keripik pisang, dari mulai proses pengupasan sampai proses 

penggorengan. Setelah Tim KKN 78 sudah wawancara dengan bapak tersebut 

dan mendapatkan data – data yang telah dibutuhkan kita melanjutkan 

membantu bapaknya untuk proses pembuatan keripik pisang tersebut, apalagi 

menurut keterangan bapaknya hanya beliau dan istri yang terlibat proses 

pembuatan keripik pisang tersebut saat pandemi seperti ini.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. UMKM Keripik Pisang di Kelurahan Rowosari saat Pandemi Covid-

19 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan melakukan 

koordinasi dengan Mitra Kelompok Usaha Kecil keripik pisang di 

Kelurahan Rowosari, koordinasi dilakukan untuk membuat kesepakatan 

bersama tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam memecahkan 

permasalahan yang dialami oleh UMKM yang berada di Kelurahan 

Rowosari khususnya UMKM keripik pisang, dari hasil koordinasi 

mendapatkan kesepakatan tentang kegiatan PKM yang akan dilaksanakan 

yaitu dengan cara memberikan pelatihan pemasaran online melalui media 

online berupa instagram dan shopee. Pandemi Covid-19 ini pasti 

berpengaruh pada semua UMKM. Penyebabnya adalah kebijakan yang 

ditentukan oleh Pemerintah Pusat mapun Pemerintah daerah seperti 

adanya PSBB,lockdown,PPKM yang mengakibatkan berhentinya 

aktivitas ekonomi UMKM. Terjadi penurunan permintaan yang sangat 

signifikan (Riyadi & Mujanah, 2021).  

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah lebih dari 90% usaha di Indonesia merupakan Usaha Mikro 

Kecil Menengah. Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM sangat 

menghawatirkan bagi perekonomian di RW 08 Kelurahan Rowosari. 

Padahal, selama ini UMKM di RW 08 Kelurahan Rowosari memberikan 

banyak kontribusi bagi perekonomian masyarakat disekitarnya. Pandemi 

Covid-19 dikhawatirkan dapat mengganggu target-target pencapaian 

UMKM.  Untuk dapat memenuhi target maka perlu dilakukan strategi 

yang mampu menunjang perekonomian warga Kelurahan Rowosari. 

b. Strategi UMKM di Masa Pandemi Covid-19 

Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini perlu adanya 

solusi jangka pendek maupun jangka panjang dalam membantu 

keterpurukan UMKM dan para pekerja yang berada di dalam UMKM 

tersebut. Peluang solusi jangka panjang juga tidak hanya sekedar membuat 

UMKM ini bertahan namun juga dapat mengembangkan usahanya secara 

luas.  pandemi Covid19 telah berdampak negatif terhadap UMKM 

khususnya UMKM Perempuan. Selain telah menurunkan omset secara 

signifikan, Covid19 telah mengakibatkan pendapatan sejumlah karyawan 

berkurang. Bahkan pada kasus yang paling buruk, sejumlah karyawan 

kehilangan pekerjaannya yang disebabkan oleh terhentinya usaha yang 

dikelola. Riset ini dilaksanakan pada bulan Agutus 2020 dimana dukungan 

dari berbagai pihak terutama pemerintah saat itu belum tersedia. Pada saat 
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itu, bantuan yang diterima oleh UMKM sangat minim (Ramdlaningrum et 

al., 2020). 

Strategi yang digunakan dalam menunjang UMKM dari COVID-19 

ini adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk menawarkan barang 

sebagai sarana pemasaran produk via online, pemanfaatan media online ini 

mampu menjangkau pembeli jarak jauh dan membuat para pelaku UMKM 

ini dapat melakukan pendekatan kepada konsumen melalui sistem digital 

(B. S et al., 2021). 

 

 

 

Gambar 1 Wawancara dan membantu pembuatan keripik pisang  

di UMKM tersebut. 

 

c. Pemanfaatan social media oleh UMKM Di Masa Pandemi 

Teknologi internet dipercaya lebih mudah dan aman dalam 

memasarkan produk UMKM keripik pisang di Kelurahan Rowosari ini, 

teknologi internet melalui market place berupa shopee dan instagram ini 

diharapkan mampu membantu meningkatkan perekonomian UMKM 

keripik pisang di Kelurahan Rowosari. Pelaku UMKM keripik pisang 

menilai social media sangat bermanfaat karena dapat memberikan 

keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.  Konsumen juga dapat  

lebih efektif dan efisien dalam hal penggunaan waktu, tenaga dan 

pemilihan harga dibandingkan jika harus bertransaksi secara konvensional. 

Akun Instagram dan shopee ini berisi foto produk yang dipasarkan. 

Terdapat juga contact person yang bisa dihubungi untuk pemesanan 

produk. 

Pemasaran produk keripik pisang pada market place Instagram 

memiliki username “piksayartabarokah” sedangkan di market place 

shopee memiliki username “Piksay arta barokah”. Pemanfaatan media 

sosial dalam memasarkan produk ini tidak hanya warga sekitar Kota 

Semarang saja yang menjadi sasaran penjualan, namun bisa seluruh 
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indonesia dengan menggunakan sistem pengiriman paket. 

  
 

          
Gambar 2  Hasil market place yang dimiliki oleh keripik pisang  

piksay arta barokah  

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Pandemi covid-19 berdampak pada setiap aspek, tak terkecuali aspek 

ekonomi. Dampak ini tentunya juga dirasakan oleh masyarakat pelaku 

UMKM Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, secara khusus 

UMKM keripik pisang. Dampak terhadap UMKM sangat mengkhawatirkan 

bagi perekonomian masyarakat sekitarnya. Dengan situasi tersebut maka 

perlu dilakukan strategi yang mampu menunjang perekonomian warga 

Kelurahan Rowosari. Salah satu strategi yang dilakukan guna menunjang 
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keberlangsungan UMKM keripik pisang di Kelurahan Rowosari adalah 

dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadah kegiatan jual beli. 

Melalui strategi ini, pelaku UMKM merasakan manfaatnya, diantaranya 

adalah kemanan dan kenyamanan dalam bertransaksi di masa 

diberlakukannya PPKM serta sasaran penjualan yang lebih luas tidak hanya 

mencakup kota Semarang saja bahkan bisa seluruh Indonesia. Diambil dari 

sudut pandang konsumen, transaksi secara online dan melakukan kerja sama 

dengan penyedia layanan marketplace tersebut dirasa lebih efektif dan 

efisien dalam hal penggunaan waktu, tenaga dan pemilihan harga. 

Pemasaran produk UMKM keripik pisang ini dapat dicari di instagram 

dengan username “piksayartabarokah”, atau di marketplace Shopee dengan 

user name “Piksay arta barokah” 

b. Saran 

Dari permasalahan yang telah kami jelaskan diatas, saran yang dapat 

diberikan adalah : 

1. Pelaku UMKM Keripik Pisang RW 08 Kelurahan Rowosari dapat 

memperluas jaringan social media sebagai market place tidak hanya di 

Shopee saja namun dapat merambah ke beberapa social media atau 

marketplace yang lainnya seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, 

Lazada dan sebagainya. 

2. UMKM disekitarnya yang penjualannya terdampak akibat pandemi 

COVID-19 dapat menempuh cara yang sama seperti UMKM jajanan 

pasar untuk mendaftarkan produknya di social media maupun e-

commerce agar kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan aman dan 

mudah serta penjualan dapat meningkat. 
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ABSTRAK 

 

Hamper seluruh masyarakat merugi akibat dampak pandemic COVID-19. 

Terutama bagi para pelaku UMKM yang pendapatannya menurun akibat 

terbatasnya mobilitas masyarakat. Ole karena itu, kelompok 88 KKN Tematik 

UNISSULA Periode XII memberikan motivasi berupa pelatihan dan 

pendampingan bagi beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Sendangmulyo agar 

tetap bertahan di masa pandemic COVID-19, serta penyuluhan tentang protokol 

kesehatan bagi warga Kelurahan Sendangmulyo. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

hari Jum’at hingga Minggu, 13 – 15 Agustus 2021. Kegiatan ini diawali dengan 

memotivasi pelaku UMKM agar tetap semangat dan pantang menyerah walaupun 

dimasa pandemic dengan menayangkan video dan pemberian materi motivasi. 

Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan bagaimana cara membuat konten 

pemasaran di Instagram yang baik dan benar agar tidak mengalami kerugian, lebih 

efektif dan efisien, kemudian strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku 

UMKM di masa sekarang ini. Dengan rangkaian kegiatan ini diharapkan pelaku 

UMKM bisa menjadi lebih bersemangat, aktif dan lebih berkembang dengan 

adanya pelatihan ini, serta mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kelurahan 

Sendangmulyo. 

 

PENDAHULUAN 

COVID-19 (Corona Virus Disease) merupakan sekumpulan virus jenis baru 

yang dapat menularkan penyakit pada manusia maupun hewan (WHO, 2020). 

Hingga sekarang, virus ini masih menjadi permasalahan penting di seluruh dunia. 

Upaya pemerintah dengan memberikan himbauan atau informasi mengenai 

protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat di masa pandemic 

mailto:indri@unissula.ac.id
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COVID-19 ini. Untuk mengatasi cepatnya penyebaran virus COVID-19, 

pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti bekerja dari rumah, 

belajar dari rumah, PSBB (pembatasan sosial berskala besar), dan pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang sekarang sedang berjalan. 

(Antonius et al, 2021) Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu 

diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi 

COVID-19 ini. Tujuan penerapan protokol Kesehatan adalah untuk meningkatkan 

upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan 

fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama 

masa pandemi. Prinisp utama protokol kesehatan adalah perlindungan secara 

menyeluruh atas kesehatan pada individu dan perlindungan kesehatan masyarakat 

, Hal ini penting disadari, karena selama ini sebagian besar masyarakat masih 

berasumsi bahwa protokol kesehatan itu hanyalah perlindungan kesehatan 

individu. Sehingga jika seseorang telah mealakukan perlindungan individu seolah-

olah telah melakukan seluruh protokol kesehatan. Padahal aktivitas dalam rangka 

perlindungan kesehatan masyarakat belum dilakukan dengan baik. Tidak hanya 

bidang kesehatan saja yang terkena dampaknya, namun bidang ekonomi juga 

merasakannya. Hal ini mengakibatkan aktivitas masyarakat yang bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan ekonominya terganggu. Tidak hanya masyarakat, namun 

pelaku usaha baik besar maupun kecil juga ikut merasakan dampaknya.  

Alfrian & Pitaloka, (2020) Pandemi COVID-19 berdampak pada 

perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan kinerja 

ekonomi. Penurunan kinerja ekonomi tidak hanya dirasakan perusahaan besar 

multi nasional, maupun nasional tetapi juga dirasakan oleh pelaku UMKM. 

Supriyanto, (2006) Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Indonesia 

ternyata memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu 

menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 

30%. Basry & Sari, (2018) Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sector 

UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu 

saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang ikut terlibat di 

dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Namun, di masa 

pandemic seperti sekarang, banyak UMKM yang tidak mencapai omset tiap 

bulannya. Bahkan beberapa pelaku UMKM telah gulung tikar. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BukuWarung bahwa dampak pandemi 

ini sangat signifikan berpengaruh pada sektor olahraga dan hobi, toko bangunan, 

restoran, Berdasarkan riset dari BukuWarung dampak negatif terbesar pandemi 

Covid-19 paling dirasakan oleh industri UMKM di sektor restoran, olahraga & 

hobi, dan juga toko bangunan. Usaha restoran sampai jatuh pada 70% dan 

pendapatan menjadi turun mencapai 80%. Selain itu UMKM dengan bidang 

olahraga, hobi dan toko bangunan juga merasakan hal yang sama mengalami 
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penurunan hingga 90% dari pendapatannya. Untuk UMKM toko bangunan juga 

menurun mencapai 65%. Tidak semua UMKM mengalami penurunan ada juga 

yang membawa berkah pada masa pandemi ini di antaranya UMKM pada bidang 

kesehatan dalam produksi handsantizer, usaha penjualan data dan pulsa, serta 

konveksi yang beralih dalam memproduksi masker (Susanti, Istiyanto, & Jalari, 

2020). 

Susanti et al., (2020) Pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada 

beberapa pelaku usaha UMKM yang dilakukan pada saat masa pandemi. Hal ini 

berdasarkan situasi dan kondisi serta aktivitas pada UMKM di masa pandemi yang 

sangat rentan dalam perkembangannya. Akibat pandemi Covid-19 ini penghasilan 

setiap hari dari UMKM hanya mampu mendapatkan maksmal 10% saja dari 

kondisi yang normal. Sehingga UMKM perlu memperhatikan serta mampu 

beradaptasi dengan adanya kejadian yang luar biasa ini. (Bakhri & Futiah, 2020) 

UMKM harus mampu beradaptasi dalam penggunaan teknologi yang dituntut 

untuk melakukan pemasaran online dengan kondisi yang sangat minim. 

Berdasarkan hasil penelitian (Rosmadi, 2021), bahwa strategi bisnis dalam 

memasarkan hasil produksinya adalah melalui media sosial. (Bakhri & Futiah, 

2020) Tujuan kegiatan pendampingan ini adalah sebagai respon atas temuan 

kebiasaan baru pelaku UMKM di era digital sekaligus di era pandemi Covid-19 

yang berdampak pada diberlakukannya peraturan pembatasan sosial, sehingga 

perlu diupayakan penciptaan kebiasaan bisnis baru yang unggul dan kompetitif 

salah satunya adalah terkait manajemen pemasaran produk yang dilakukan melalui 

teknologi digital. Objeknya adalah pelaku UMKM di wilayah kelurahan 

Sendangmulyo. Pelatihan ini dilakukan dengan cara privat atau memberikan 

langsung kepada pelaku UMKM tersebut, tentunya tetap mengutamakan protokol 

kesehatan yang ketat. 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) Tematik COVID-19 Periode XII 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021 

hingga 19 Agustus 2021. Program kerja yang dilakukan dengan mematuhi protokol 

kesehatan yang ketat guna mencegah penularan virus COVID-19. Pada 

kesempatan ini, tim KKN Tematik COVID-19 Kelompok 88 menggunakan 

metode terbatas dalam kegiatan yaitu dengan memberi pelatihan langsung kepada 

pelaku UMKM yang telah disarankan oleh penanggungjawab dari pihak desa. 

Penggunaan metode tersebut dikarenakan factor resiko tertular virus COVID-19 

apabila mengumpulkan banyak warga dan mengikuti aturan pemerintah serta 
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penanggungjwab desa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan membatasi 

kegiatan umum. 

Program kerja ini kami laksanakan selama tiga hari, terhitung tanggal 13 – 

15 Agustus 2021. Kegiatan ini dilaksakanan di wilayah Kelurahan Sendangmulyo, 

Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pelatihan kami berikan kepada 2 pelaku 

UMKM yang telah disarankan oleh penanggungjawab desa pada hari jum’at dan 

sabtu. Pelatihan ini dilakukan dengan cara privat atau memberikan langsung 

kepada pelaku UMKM tersebut, tentunya tetap mengutamakan protokol kesehatan 

yang ketat. Pendampingan UMKM berupa pembuatan akun Instagram baru untuk 

berjualan dan pemberian materi e-course. 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. Untuk hari minggu, 

dilakukan penyuluhan terkait penerapan protokol kesehatan yang terbaru untuk 

seluruh warga Kelurahan Sendangmulyo dengan cara membuat MMT dan Poster 

dan di sebar di tempat-tempat yang strategis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Arianto, (2020) Pandemi Covid-19 telah membuat mayoritas sektor ekonomi 

terutama UMKM menjadi stagnan. Eksesnya mayoritas pelaku UMKM tidak bisa 

berkembang dan banyak yang berakhir pada kebangkrutan. Hal inilah yang 

membuat, pelaku usaha UMKM mengubah strategi penjualan melalui skema 

digitalisasi. Skema digitalisasi yakni dengan memanfaatkan market place 

(perantara) dan menggunakan media sosial sebagai teknik pemasaran. Selain itu 

pelaku UMKM digital harus dapat bersinergi dengan warganet dalam pemasaran 

produk dan jasa. Dengan demikian skema pengembangan UMKM digital dapat 

menjadi salah satu alternatif menyelamatkan pelaku usaha di tengah pandemi 

Covid-19. 

Auliya’a, (2021) Instagram saat ini menjadi salah satu media sosial yang 

banyak digunakan untuk melakukan komunikasi pemasaran secara online, karena 

pengguna aktif Instagram yang cukup tinggi. Hal utama yang dilihat dari Instagram 

yaitu foto dan video, konten yang disajikan pada Instagram menjadi salah satu 

penentu daya tarik pengguna untuk melihat suatu akun atau berinteraksi lebih. Di 

masa pandemi Covid-19 Instagram dapat menjadi salah satu platform media sosial 

yang efekif dalam melakukan pemasaran, akan tetapi masih banyak UMKM yang 

belum mengelola akun Instagram yang dimiliki secara maksimal. 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 

pendampingan UMKM ini dalam pelaksanaannya dilakukan secara private lesson 

atau memberikan materi langsung kepada pelaku UMKM. Materi diberikan oleh 

tim KKN Kelompok 88, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap yaitu : 
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Membuatkan akun Instagram untuk pelaku UMKM 

Dalam pengembangan dan membuat bisnis baru serta kemampuan melihat 

peluang wajib dimiliki oleh para pelaku sektor UMKM. Membuka gerai online 

dengan tidak membuka toko fisik merupakan salah satu bentuk kreatifitas dan 

kemampuan pelaku UMKM pada sektor kuliner. Hal tersebut ternyata dapat 

memberikan peluang usaha. Pada saat ini dimana semua sektor sudah 

menggunakan digital, media sosial mempermudah dan mempercepat aktifitas 

promosi dan penjualan. Oleh karena itu pada saat terjadinya pandemi covid 19 ini 

pemasaran dilakukan dengan menggunakan media sosial lebih diutamakan. Pelaku 

UMKM mengupload produk, tata cara pemesanan, komposisi dan harga produk di 

media sosial. Cara ini lebih mudah dan hemat biaya karena tidak harus 

menyediakan biaya iklan (Susilowati, 2021).  

Karena permasalahan kedua UMKM yang kelompok kami damping yaitu 

tidak punya akun untuk berjualan di media social, maka kelompok 88 KKN 

Tematik COVID-19 membuatkan akun Instagram baru. Setelah proses pembuatan 

akun instram selesai, kami mengedit di biografi akun Instagram tersebut agar 

konsumen dapat melihat informasi mengenai UMKM ini, serta pada saat 

pemesanan produk nanti lebih mudah. Hanya one klik langsung terhubung ke 

nomer produsen. Untuk kesempatan kali ini teman kami Dede Riskyan melakukan 

pembuatan akun intagram secara basic kepada pemilik UMKM yaitu Ibu,Retno 

selaku owner Nyonyah78 dari proses pendaftaran , verifikasi dan pengisian 

Bio pada akun instagram. Dihari selanjutnya kami mengunjungi UMKM 

selanjutnya yaitu Lintang jaya snack dan rakan kami Gandung priastama dan Rizal 

rustiawan melakukan presentasi kepada owner Lintang jaya snack bagaimana cara 

pendaftaran akun instagram seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya. 
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Gambar 1. Pembuatan akun Instagram baru untuk pelaku UMKM di Kelurahan 

Sendangmulyo. Lintang Jaya Snack (kiri), Nyonyah78 (kanan) 

 

   
Gambar 2. Hasil akun Instagram baru untuk pelaku UMKM di Kelurahan 

Sendangmulyo. Lintang Jaya Snack (kiri), Nyonyah78 (kanan) 

 

Memberikan strategi pemasaran di Instagram dalam bentuk e-course 

Tidak berhenti di kegiatan sebelumnya kami juga memberikan strategi 

kepada para pelaku UMKM agar dapat menggunakan Instagram dengan baik dan 

tepat sasaran dengan e-course pemasaran instagram. Karena para pelaku UMKM 

mungkin sudah tahu apa itu instagram dan kegunaannya secara umum. namun 

belum banyak yang mengetahui kegunaan dalam bidang pemasaran produk di 

masa pandemi COVID-19 ,dengan penerapan strategi pemasaran produk 

menggunakan instagram yang baik dan tepat maka tidak dipungkiri market para 
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UMKM akan lebih bagus karena mencakup pasar yang luas, karena mereka dapat 

mengolah akun instagram sesuai kebutuhan serta dengan market yang luas.  

Penyampaian materi e-course tersebut dilakukan bersama pada saat 

pembuatan akun instagram . yang berisikan beberapa tutorial atau langkah langkah 

pemasaran online dengan baik dan benar sesuai konsep pemasaran online yang 

baik. Pada kegiatan ini teman kami Gandung priastama dan Dede Riskyan dari 

kelompok 88 yang bertugas mempresentasikan kepada pelaku UMKM dengan e-

course instagram sesudah membuatkan akun instagram pada pelaku UMKM, 

sesudah kelompok kami memberikan Link google drive kepada pelaku UMKM 

yang berisikan e-course tadi agar dapat di putar ulang dan dapat dipelajari kembali 

dikemudian hari serta mungkin dapat menyebarkan positif vibes kepada pelaku 

UMKM lainya, dan selaku ketua Kelompok 88 teman kami Rizal rustiawan 

melakukan follow up kepada para pelaku UMKM bilamana ada hal hal yang 

mungkin belum dimengerti di kemudian hari. 

 

 
Gambar 3. Presentasi e-course pemasaran instagram dengan pelaku UMKM di 

kelurahan sendang mulyo (lintang jaya snack )kiri , (nyonya78) kanan 

 

Membuat MMT dan POSTER untuk pencegahan COVID-19 

Dalam musim pandemi ini kita selaku semua elemen masyarakat Indonesia 

harus berusaha untuk membantu pemerintah dan tenaga kerja kesehatan dalam 

menanggulangi virus COVID-19 . Tentunya dari keluarga dan lingkungan terdekat 
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kita, pada kegiatan KKN tematik 12 ini kami kelompok 88 juga ikut serta dalam 

pencegahan COVID-19 . Demi kebaikan bersama kami selaku mahasiswa harus 

aktif menginformasikan ke masyarakat terdekat kita ancaman bahaya covid dan 

cara mencegahnya agar masyarakat tidak terlalu kawatir dan dapat menerapkan 

pola hidup sehat. Walaupun pandemi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun namun 

kita tidak pernah lupa dan tidak menurunkan semangat dalam upaya pencegahan 

penyebaran virus COVID-19 ini, salah satu diantaranya yaitu membuat poster dan 

MMT yang berisi tentang protokol kesehatan COVID-19 agar masyarakat tetap 

waspada dan agar tidak lengah akan virus tersebut, poster dan MMT ini kita sebar 

di beberapa titik di kelurahan Sendangmulyo. 

Pada kegiatan ini kami membagi kelompok menjadi 2, kelompok pertama 

(Dede Riskyan dan Rizal Rustiawan) memasang MMT dan kelompok kedua (Yoga 

Ibnu Pratama dan Gandung Priastama) memasang poster dibeberapa wilayah yang 

telah disepakati agar perkerjaan lebih cepat selesai dan tetap menerapkan prokes 

yaitu untuk tidak berkerumun. Pemasangan MMT dan poster tersebut memberikan 

hasil yang cukup memuaskan, karena saat pemasangan dan selesai pemasangan 

banyak orang orang disekitar wilayah tersebut membaca isi pesan dari media yang 

kami sampaikan seputar COVID-19, dan semoga pesan tersebut sampai kepada 

masyarakat sekitar yang lebih luas agar dapat membantu pemerintah untuk 

menganggulangi pandemi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pemasangan poster dan MMT dibeberapa titik kelurahan 

sendangmulyo 

 

Menjaga kebersihan dan kerapian Desa  

  Dalam kesempatan KKN tematik 12 di kelurahan sendang mulyo kami 

kelompok 88 mendapatkan beberapa tugas dari penanggung jawab KKN yaitu 

menjaga kebersihan dan kerapian dibeberapa titik wilayah kelurahan 

sendangmulyo, diantaranya yaitu membersihkan tempat ibadah dan pendopo serta 

memsang umbul umbul dan bendera kebanggan kita Republik Indonesia. Hal itu 

dilakukan karena ikut serta melaksanakan anjuran pemerintah yaitu dilarang 

berkerumun maka menjadi tugas kami selaku kelompok 88 melaksanakan tugas 

tersebut agar kita bangsa Indonesia tetap bisa merayakan kemerdekaan NKRI yang 
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ke 76 tanpa melupakan protokol kesehatan. Dalam proker ini kami melakukan 

beberapa kegiatan langsung bersama beberapa warga dan penggung jawab KKN 

kelompok 88 yang tentunya dilakukan dalam kondisi prokes  sebagaimana yang 

ditetapkan oleh pemerintah kami dari KKN unissula kelompok 88 merasa sangat 

senang dan menjadi lebih bersemangat dalam hal bermasyarakat karena warga 

sekitar sangat baik dan tidak bosan memberikan ilmu kepada kami dalam hal 

bermasyarakat. 

 

    
Gambar 5. Melakukan pemasangan umbul- umbul serta ikut menjaga kebersihan 

di beberapa wilayah kelurahan Sendangmulyo 

 

PENUTUP 

Kami KKN Tematik COVID-19 Periode XII UNISSULA kelompok 88 telah 

melakukan pengabdian kepada masyarakat dan pelaku UMKM di kelurahan 

Sendangmulyo. Dalam musim pandemi seperti ini kita selaku masyarakat harus 

bergotong royong dalam mencegah bahkan menurunkan virus COVID-19 dari 

daerah kita masing masing dengan menerapkan protocol kesehatan 6M dan 

melaksanakan program pemerintah, dengan disiplinnya kita dalam melakukan 

protocol Kesehatan, kita telah membantu orang-orang disekitar kita untuk 

mencegah penyebaran virus ini. Dengan dirumah saja, kita dapat membantu 

UMKM dengan membeli produknya melalui marketplace. Selaras dengan 

pentingnya kemajuan tehnologi harus kita manfaatkan dengan baik untuk hal yang 

postitif khususnya dalam bidang pemasaran produk UMKM agar produk dari 

daerah dapat dikenal oleh masyarakat umum dan bahkan sampai ke manca negara. 
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ABSTRAK- 

Kuliah Kerja Nyata 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. Corona virus adalah virus RNA dengan 

ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di 

antaranya adalah kelelawar dan unta. Survey kami menggunakan metode observasi 

dan wawancara di Pucang Karya 6 RT 01 RW 15, Kelurahan Batursari, Kecamatan 

Mranggen, Kabupaten Demak termasuk kedalam zona penularan rendah. Bentuk 

partisipasi dalam strategi pencegahan covid-19 kelompok 93 universitas islam 

sultan agung semarang melakukan beberapa kegiatan masyarakat yaitu melakukan 

penempelan flyer bertema pencegahan covid, pendampingan UMKM, mengadakan 

kuliah WAG yang kaitannya memberi pemahaman akan pentingnya prokes dan 

penanggulangan sesuai dengan budaya islam. 

Kata Kunci : Covid, KKN, UMKM, PSBB 

 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata 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. Pelaksanaan KKN mengambil 

lokasi di masyarakat dan memerlukan keterlibatan masyarakat sehingga 

realisasinya di lapangan harus sekaligus bisa memberikan manfaat bagi 

masyarakat bersangkutan (Anasari et al., 2016). 

Corona virus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini 
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utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. 

Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat 

menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, 

betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness 

Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 

(MERS-CoV). Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia 

menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. 

Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang 

keluar saat batuk atau bersin (Susilo et al., 2020). 

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan 

masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya 

ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata 

ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal seperti; 

Ojek Online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan 

kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat–pusat perdagangan, seperti mal, pasar 

tanah abang yang biasanya ramai dikunjung oleh masyarakat mendadak sepi dan 

saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah 

menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di 

rumah secara online ( Syafrida et al.,2020). Menteri Kesehatan, Terawan Agus 

Putranto, mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 

tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease. 

tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease. 

Surat edaran yang ditujukan kepada pemimpin kementerian atau lembaga, 

gubernur, dan bupati/wali kota tersebut ditandatangani pada 16 Maret 2020 (Nafi, 

2020). Dalam masa pandemi COVID-19, kekuasaan Negara mendapat banyak 

kritikan. Sebagai contoh dugaan lambat dalam menangani pasien, kejelasan data 

yang dikeluarkan ke masyarakat sehingga masul ke dalam berbagai kekuasaan 

dalam kerja medis paling bahaya untuk menanggulangi COVID-19 apabila di 

samakan dengan negara lain. tetapi sebenarnya, bukan hanya Negara yang harus 

berperan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini, tetapi juga 

warga kecil tanpa terkecuali ( Rizki Mellyana, 2020 ). Masyarakat sekitar dan 

sekolah harus memiliki hubungan yang saling memberi dan menerima, maka dari 

itu sekolah harus mebangun cita-cita dan merealisasikan yang diinginkan oleh 

masyarakat mengenai pengembangan warga masyarakat tersebut secara optimsl 

dan maksimal serta terintegrasi dengan baik ( Yudi.,et.al, 2020 ).  

 Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi 

merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga 

penanganannya pun sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah 

satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. 
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Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah 

yang sedang terkena wabah ( Eman, 2020 ). Dampak  dari  Covid-19  yang  

semakin tinggi terutama dalam sektor perekonomian menyebabkan  pemerintah  

memberlakukan kebijakan  baru yaitu    pelonggaran  PSBB menuju kebiasaan 

baru atau disebut dengan New     Normal.     Kebiasaan     baru     yang dimaksud  

yaitu  mengarah  pada  perubahan terhadap perilaku manusia yang disesuaikan 

dengan   protokol   kesehatan   dengan   tetap ( Fadilah, 2020 ). 

Berdasarkan latar belakang diatas, dan sejalan dengan diadakannya KKN 

TEMATIK COVID-19 ini, kami kelompok 93 ingin melaksanakan aksi nyata 

membantu masyarakat yang terdampak covid. Ditambah KKN ber-BudAI 

merupakan mata kuliah yang berbentuk kegiatan pengabdian masyarakat bagi 

masyarakat terdampak covid-19 melalui penerapan bidang ilmu dan pemanfaatan 

hasil penelitian guna mewujudkan masyarakat berperadaban Islam yang dilakukan 

oleh mahasiswa secara terintegrasi, interdisipiner dan berkelanjutan. Diharapkan 

nantinya program kerja yang dibuat oleh kelompok 93 mampu membantu 

masyarakat terdampak.  

METODE 

Metode pengumpulan data menggunakan observasi dengan aktivitas 

pengamatan terhadap suatu proses atau objek dari suatu fenomena dan wawancara 

untuk memperoleh informasi 

 

DISKUSI 

Melakukan diskusi ke Balai Desa Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak 

mengenai program kerja kelompok kami yang akan di lakukan di Desa Batursari, 

Program kerja kami berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru dan upaya 

pencegahan Covid -19 yang kian masih menjadi hal yang di hindari oleh semua 

orang di seluruh dunia. Strategi dan upaya yang di lakukan yaitu : 

1. Penempelan Flyer 

Pembuatan flyer ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sekitar 

terntang bahaya covid. Flyer yang kami buat mempunyai 2 tema yang berbeda, 

yakni prosedur 5M dan tips isolasi mandiri sesuai anjuran kemenkes dengan 

total 30 lembar Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 8 Agustus 2021 dengan cara 

menempelkan flyer di 15 titik lokasi strategis, diantaranya Pos Kamling di 

beberapa RT, sekolahan, kelurahan, serta beberapa mushola dan masjid sekitar 

lokasi KKN yakni, RT 01 RW 15 Kelurahan Batursari, Mrenggen. 
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Gambar 1. Penempelan Flyer 

2. Pendampingan UMKM  

Berdasarkan hasil survey kami, selama pandemi ada beberapa masyarkat 

yang mengeluh karena mengalami penurunan omset seiring dengan 

diberlakukannya PPKM selama beberapa bulan terakhir. Kami berinisiatif untuk 

membantu para UMKM tersebut agar mampu bertahan di kondisi saat ini, yakni 

dengan melakukan pendampingan pendaftaran UMKM pada marketplace. 

Sehingga diharapkan mampu meningkatkan penjualan mereka kembali, karena 

dengan marketplace produk mereka akan memiliki jangkauan pasar yang lebih 

luas.  

    

Gambar 2. Pendampingan UMKM 
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Kegiatan ini dilakukan tanggal 12 dan 15 Agustus 2021. Ada 4 UMKM 

yang kami bantu diantaranya penjual kerupuk, ayam potong, catering, dan hijab 

di Pucang Karya 6 RT 01 RW 15, Kelurahan Batursari.  

 

3. Kuliah WA Group 

Kuliah WAG ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang 

penanggulangan Covid – 19. Teknis kuliah WAG ini adalah dengan melakukan 

kuliah dalam WA Group yang beranggotakan masyarakat Pucang Karya 6 RT 

01 RW 15, Kelurahan Batursari. Kegiatan ini dilakukan tanggal 12 dan 13 

Agustus 2021 yang diikuti 25 warga. Sekitar lokasi. Materi kuliah WAG kami 

buat dalam bentuk pdf, materi pertama yaitu “Pentingnya Prokes dan 

Penanggulangan Covid – 19”, yang menjelaskan tentang pentingnya protocol 

Kesehatan, cara isolasi mandiri, dan cara memenuhi kebutuhan gizi ditengah 

pandemic, sedangkan materi ke dua berjudul “Langkah yang Harus dilakukan 

jika orang terdekat positif Covid – 19”, berisi tentang cara bersikap ketika 

mengetahui orang sekitar terkonfirmasi positif, dan cara menghadapi pandemic 

ini sesuai dengan budaya islam. Saat kegiatan berlangsung beberapa masyarakat 

terlihat antusias dengan mengajukan pertanyaan, diantaranya pertanyaan terkait 

kehalalan vaksin, konsep dari bagaimana sedekah mampu berpengaruh dalam 

menyembuhkan orang yang positif covid, bagaimana cara menyikapi orang yang 

tidak mau mematuhi prokes, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi disaat 

pandemi padahal diri kita sedang melakukan program diet, bagaimana cara 

menjaga kesehatan psikis ditengah pademi covid ini, dan beberapa pertanyaan 

lainnya. Dengan adanya kuliah WA Group ini diharapkan semakin banyak 

masyarakat yang sadar akan pentingnya Protokol Kesehatan dan tenang dalam 

menghadapi pandemic covid ini.  
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Gambar 3. Kuliah WA Group 

 

KESIMPULAN DAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan KKNT COVID-19 yang dilaksanakan secara kolaborasi dengan 

Kemendikbud dan BNPB memberikan dampak positif terhadap masyarakat 

terutama dalam upaya pencegahan, penanggulangan penyebaran COVID-19 dan 

adaptasi dengan situasi kehidupan baru. Kegiatan ini menambah pengetahuan dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengubah perilaku pola 

hidup sehat untuk lingkungan sekitar terutama untuk diri sendiri, keluarga dan 

komunitas. Bagi pihak pelaku UMKM Pucang Karya 6 RT 01 RW 15, Kelurahan 

Batursari, Kecamatan Mranggen pun juga mereka mendapatkan manfaat yakni 

bisa lebih mengembangkan produk mereka. Kegiatan KKNT ini sekaligus juga 

menjadi pengalaman yang berharga bagi mahasiswa karena bisa dapat turut andil 

dalam membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan 

COVID-19. Diharapkan KKNT COVID-19 ini dapat memberikan inovasi baru 

dalam pengembangan KKN di masa mendatang. Dapat disimpulkan pula bahwa 
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program kerja KKN ini memberikan dampak positif bagi warga sekitar dan 

mendapatkan sambutan yang baik dari warga setempat, hal ini terbukti pada saat 

melakukan kuliah WA Grup banyak masyarakat yang antusias dengan bertanya.  
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ABSTRAK 

 

Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) merupakan suatu penyakit yang 

disebabkan oleh strain coronavirus baru (SARS-CoV-2) yang muncul di Wuhan, 

Hubei, Cina pada Desember 2019. Vaksin merupakan salah satu cara yang dianggap 

mampu mempercepat normalisasi kondisi sehingga kita mampu menjalani 

kehidupan kembali seperti sedia kala. Terdapat beberapa syarat bagi calon penerima 

vaksin antara lain, dalam kondisi sehat, memiliki penyakit penyerta tidak terkontrol, 

usia 18 tahun keatas dan bagi penyintas harus menunggu 3 bulan setelah dinyatakan 

negatif. KKN UNISSULA Periode XII kelompok 106 berpartisipasi dalam bidang 

medis seperti kegiatan seperti screening, vaksinator, dan observator. Pada kegiatan 

skrining terdapat peserta yang ditunda untuk dilakukan pemberian vaksinasi. 

Metode : KKN Kelompok 106 mengambil sampel dalam kegiatan yaitu data pasien 

yang gagal karena sebagai penyintas covid19 kurang dari 3 bulan di pos screening 

selama tanggal 4 – 19 Agustus 2021. Terdapat 4 orang dari 4770 peserta tidak lolos. 

Skrining bertujuan untuk menyeleksi peserta sesuai dengan syarat yang telah 

ditetapkan untuk meminimalisir KIPI. 

 

PENDAHULUAN 

Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) merupakan suatu penyakit yang 

disebabkan oleh strain coronavirus baru (SARS-CoV-2) yang muncul di Wuhan, 

Hubei, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini sebelumnya dikenal dengan sebutan 

2019 novel coronavirus (2019-nCoV) (WHO, 2020c). Penggunaan istilah COVID-

19 diresmikan oleh WHO pada tanggal 11 Februari 2020 (WHO, 2020). 

Peningkatan status dari epidemi ke pandemi yang secara resmi diumumkan WHO 

pada tanggal 11 Maret 2020 (WHO, 2020e). Keadaan tersebut menjadi salah satu 

kejadian luar biasa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Penetapan Pandemi 

sendiri mempertimbangkan suatu penyakit yang bersifat menular dan menyebar ke 
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banyak wilayah atau negara. Pandemi global COVID-19 sendiri sampai dengan 

tanggal 20 April 2020 telah menyebar ke 213 negara/territorial (WHO, 2020a). 

Vaksin merupakan salah satu cara yang dianggap mampu mempercepat normalisasi 

kondisi sehingga kita mampu menjalani kehidupan kembali seperti sedia kala. 

Meski begitu, bukan berarti tidak ada solusi lain. Vaksinasi merupakan salah satu 

upaya lain yang dapat dijalankan, yaitu dengan memberikan kekebalan tubuh 

terhadap penyakit, termasuk COVID-19 (Kementrian Kesehatan RI, 2021). Dengan 

semakin banyak orang yang kebal terhadap virus tersebut, diharapkan ke depannya 

akan tercipta herd immunity, atau imunitas kelompok yang mana semua orang 

sudah memiliki kekebalan dan tidak lagi mentransmisikan virus tersebut kepada 

orang lain. Vaksinasi ini sendiri merupakan upaya untuk menghentikan wabah 

penyakit seperti dalam sabda Rasulullah “wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, 

sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula penyembuh 

untuknya [atau ia mengatakan obat] … … … (HARI Abu Isa Tirmidzi). 

Persyaratan yang harus dipenuhi seseorang dapat dilakukan vaksinasi adalah 

keadaan tubuh yang sehat, beberapa kriteria yang tidak boleh dilakukan vaksinasi 

Covid-19 (Kemenkes RI, 2021): 

a. Orang yang sedang sakit. 

b. Memiliki penyakit penyerta. Seseorang dengan penyakit penyerta harus 

membawa surat rekomendasi dokter. 

c. Kelompok usia minimal 18 tahun.  

d. Memiliki riwayat autoimun, 

e. Penyintas harus menunggu 3 bulan setelah dinyatakan negatif.  

f. Wanita hamil dan menyusui. 

Gejala sisa penyintas COVID-19 baik pada aspek fisik, psikis maupun sosial. 

Gejala sisa yang ditemukan adalah kecemasan, depresi, PTSD, kelelahan, defisit 

kognitif, sesak napas, gangguan mobilitas, masalah ADL, insomnia dan gangguan 

memori yang sangat beresiko apabila dilakukan vaksinasi Covid-19. Dampak 

infeksi COVID-19 dapat memengaruhi aktivitas otak dan saraf pusat yang 

menimbulkan adanya gangguan komunikasi dan gangguan kognitif jangka panjang 

pada penyintas disebabkan beberapa patofisiologis, meliputi infeksi saluran napas 

pada pasien dengan ventilasi mekanis, reaktivitas sistem inflamasi dan peningkatan 

faktor pembekuan darah. Setelah menjalani karantina, penyintas COVID-19 

mengalami isolasi sosial dan tidak mendapatkan dukungan. Dukungan sosial dari 

keluarga dan tetangga perlu diberikan. Dukungan sosial tidak hanya mengurangi 

gejala negatif COVID-19 namun juga memantik adaptasi positif setelah penyintas 

keluar dari rumah sakit. 
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METODE 

Program kerja yang dilakukan dengan mencegah penyebaran Covid-19 dengan 

melakukan vaksinasi.  KKN Kelompok 106 menggunakan metode pengambilan 

sampel dalam kegiatan yaitu mengambil beberapa data pasien yang gagal dalam 

melakukan vaksinasi. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui jumlah 

pasien yang tidak bisa melaksanakan vaksinasi karena penyintas Covid-19 kurang 

dari 3 bulan yang tertera pada keputusan direktur jenderal pencegahan dan 

pengendalian penyakit No.Hk.02.02/4/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

Program kerja ini dilaksanakan tanggal 4 - 19 Agustus 2021 di Sentra Vaksin 

Unissula. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh kelompok KKN 106 bersama 

relawan lainnya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Banyak masyarakat khususnya di Kota Semarang dan sekitarnya yang ingin 

mendapatkan vaksinasi COVID-19 dengan tujuan untuk mengurangi transmisi atau 

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

19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), melindungi 

masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, atau 

hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat administrasi 

dari perusahaan. Hasil yang kami temukan dilapangan adalah terdapat 4 orang dari 

4770 selama program kerja KKN dilaksanakan. Banyak masyarakat  yang belum 

memahami pentingnya mematuhi syarat yang telah ditetapkan. Tujuan penyintas 

Covid-19 harus lebih dari 3 bulan agar kesehatan sudah pulih dan tidak mengalami 

KIPI yang berlebih. 

 

PENUTUP 

Kebutuhan vaksinasi di Kota Semarang semakin tinggi seiring meningkatnya kasus 

Covid19. Sentra Vaksin Unissula sebagai salah satu tempat vaksinasi di Kota 

Semarang membutuhkan tambahan relawan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

peserta vaksinasi. Mahasiswa berperan dalam membantu kegiatan vaksinasi dan 

sebagai bentuk Kuliah Kerja Nyata. Selama proses kegiatan KKN kami mengamati 

bahwa Penyintas Covid19 yang kurang dari 3 bulan tidak dapat mengikuti vaksin, 

hal ini dikarenakan penyintas Covid19 masih memiliki gejala sisa dari virus. Efek 

dari pasca terinfeksi virus menyebabkan penyintas mengalami infeksi saluran nafas, 

peningkatan pembekuan darah, kelelahan, depresi, insomnia dan kecemasan. 

Keadaan tersebut menjadi pertmbangan tidak dapat dilakukan vaksinasi karena 

dapat mengalami KIPI yang lebih daripada umumnya. 
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ABSTRAK 

 

Pandemi COVID-19 telah mengubah pandangan dan cara hidup 

masyarakat. Status pandemi COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh 

pemerintah sejak Maret 2020 berbuntut kebijakan pembatasan interaksi 

masyarakat. Oleh karena itu, timbul kebiasaan baru dalam masyarakat yang biasa 

disebut protokol kesehatan dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Namun 

kebiasaan baru tersebut memiliki dampak buruk pada aktivitas perdagangan oleh 

UMKM. Berdasarkan fenomena tersebut, KKN Tematik UNISSULA Kelompok 

130 memberikan edukasi tambahan kepada warga Dusun Dukoh, Desa Sumberejo, 

Kec. Mranggen, Kab. Demak berupa sosialisasi dan webinar mengenai pentingnya 

protokol kesehatan, PHBS dan manfaat vaksin bagi masyarakat. Selain itu, KKN 

Tematik UNISSULA Kelompok 130 juga memberikan perhatian kepada pelaku 

UMKM dengan mendaftarkan dan melakukan pendampingan kepada dua UMKM 

ke marketplace Shopee. Program kerja tersebut dilaksanakan dengan harapan 

masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dan PHBS dengan baik dan 

melanjutkan aktivitas perdagangan secara daring. 
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PENDAHULUAN 

Status pandemi COVID-19 di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah sejak 

Maret 2020. Virus COVID-19 atau Corona Virus Disease 2019 sangat menular dan 

memiliki risiko yang tinggi, bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa bagi manusia 

yang terjangkit. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui droplet (cairan 

mulut, hidung dan mata) (Sumarni, 2020). Virus COVID-19 terus bermutasi hingga 

muncul varian Delta, varian yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Pandemi yang 

disebabkan oleh virus tersebut menjadi permasalahan yang serius berbagai negara 

di dunia. 

Khususnya di Indonesia, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk 

menerapkan protokol kesehatan yang secara langsung memengaruhi kegiatan sosial 

dan ekonomi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang paling berdampak pada 

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat adalah Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut mengimbau masyarakat untuk 

membatasi interaksi secara langsung yang mengakibatkan masyarakat mengalami 

dampak buruk, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Dusun Dukoh, Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak 

adalah salah satu wilayah di mana cukup banyak masyarakat yang terkena dampak 

sosial dan ekonomi akibat PPKM. Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 

130 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) berinisiatif untuk melakukan 

kegiatan KKN dengan program kerja sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS), makanan bergizi, vaksinasi, dan pendampingan penggunaan marketplace 

untuk pelaku UMKM. Keempat program kerja tersebut diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurangi risiko terpapar COVID-19 dan 

dampak ekonomi akibat PPKM. 

 
METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan KKN Tematik UNISSULA dilaksanakan pada tanggal 2 – 19 

Agustus 2021. Metode pelaksanaan program kerja KKN Tematik UNISSULA oleh 

kelompok 130 adalah sebagai berikut. 

A. Sosialisasi PHBS, Vaksinasi dan Makanan Bergizi 

Sosialisasi PHBS, vaksinasi dan makanan bergizi dilaksanakan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mencari informasi mengenai kondisi masyarakat yang kemudian dijadikan 

sebagai pertimbangan dalam menentukan informasi yang akan dicantumkan 

dalam media cetak. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Agustus 

2021. 
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2. Menentukan informasi yang dinilai layak untuk dicantumkan dalam media 

cetak dengan persetujuan Dosen Pendamping Lapangan. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 5 – 6Agustus 2021. 

3. Mendesain media cetak yang berisi tentang disiplin protokol kesehatan 5M, 

cara kerja dan manfaat vaksin dan lima nutrisi makanan untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 

– 11Agustus 2021. 

4. Memasang ketiga media cetak di 15 lokasi strategis. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 Agustus. 

5. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai informasi dalam 

ketiga media cetak tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 

Agustus 2021 setelah kegiatan Webinar dengan Dosen Pendamping 

Lapangan sebagai pembicara. 

B. Pendampingan Penggunaan Marketplace bagi Pelaku UMKM 

Program kerja Pendampingan Penggunaan marketplace Shopee dilakukan 

untuk dua pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan secara langsung oleh 

mahasiswa dan pelaku UMKM, di mana pendampingan dilakukan hingga 

pelaku UMKM mengerti tentang seluruh prosedur jual-beli di marketplace 

Shopee. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi COVID-19 di Lokasi KKN 

Kondisi COVID-19 di Kecamatan Mranggen hingga tanggal 14 Agustus 2021 

adalah suspek 11 kasus, kontak erat 1050 kasus, sembuh 2173 kasus dan 

meninggal 253 kasus, sedangkan di Desa Sumberejo secara khusus hingga 

tanggal 23 Agustus 2021 terdapat 73 kasus terkonfirmasi (Demak Tanggap 

COVID-19, 2021). Informasi tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan 

Mranggen sekarang termasuk ke dalam Zona Oranye. 

B. Sosialisasi PHBS, Vaksinasi dan Makanan Bergizi 

Media cetak PHBS berisi ajakan kepada masyarakat Dusun Dukoh untuk selalu 

menerapkan disiplin 5M dalam kegiatan sehari-hari seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 1. Informasi mengenai 5M dibuat dengan mengacu pada 

Kementerian Kesehatan (2021). Media cetak vaksinasi berisi tentang cara kerja 

dan manfaat vaksinasi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2. Informasi 

mengenai vaksinasi diperoleh dari Kementrian Kesehatan (2021). Media cetak 

makanan bergizi berisi tentang 5 nutrisi makanan yang dapat meningkatkan 
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daya tahan tubuh seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3 (Afifah, 2021; Puji, 

2021; Rahmadi, 2021). 

 
Gambar 1. Media Cetak Informasi Displin 5M. 

 
Gambar 2. Media Cetak Informasi Vaksinasi. 
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Gambar 3. Media Cetak Informasi Nutrisi Makanan untuk Daya Tahan Tubuh. 

Sebelum penyuluhan media cetak dilaksanakan, kelompok KKN 130 melaksanakan 

webinar dengan judul “Manfaat Protokol Kesehatan dan PHBS untuk Kesehatan di 

Masa Pandemi” dengan Dosen Penamping Lapangan sebagai pembicara. Webinar 

dilakukan dengan platform Zoom seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4, di 

mana 16 warga Dusun Dukoh hadir secara langsung di tempat kegiatan dan 15 

orang hadir secara daring di platform Zoom. Setelah pembicara webinar 

menyampaikan materinya, dua warga Dusun Dukoh mengajukan pertanyaan 

mengenai penerapan 5M bagi petani di sawah dan vaksinasi bagi orang yang 

memiliki penyakit kronis. 

 
Gambar 4. Webinar oleh Dosen Penamping Lapangan. 

Penyuluhan media cetak dilakukan secara langsung di depan masyarakat seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 5. Penyuluhan media cetak informasi PHBS dan 
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makanan bergizi dilakukan sesuai dengan penjabaran informasi yang terlihat pada 

Gambar 1 dan Gambar 2. Dalam penyuluhan vaksinasi, pembicara menambahkan 

beberapa penjelasan, salah satunya adalah mengenai merk vaksin yang digunakan 

di Jawa Tengah dan bahan baku serta efek samping yang dapat ditimbulkan oleh 

masing-masing merk tersebut. Menurut informasi yang didapatkan dari Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah, merek vaksin yang beredar di Jawa Tengah adalah vaksin 

Sinovac dan Oxford-AstraZeneca. Kedua merk vaksin tersebut dapat menimbulkan 

efek samping yang berbeda satu sama lain (Nareza, 2021). Pembicara juga 

menjelaskan tentang ketidakbenaran bahwa vaksinasi berbahaya bagi kesehatan ibu 

dan bayi berdasarkan infromasi yang didapatkan dari UNICEF Indonesia (2021). 

 
Gambar 5. Penyuluhan Media Cetak Informatif 

 

C. Pendampingan Penggunaan Marketplace bagi Pelaku UMKM 

Pandemi mengakibatkan segala aktivitas masyarakat menjadi terbatas termasuk 

kegiatan ekonomi. Kegiatan transaksi yang semula dilakukan dengan bertatap 

muka sangat dibatasi demi mengurangi laju penularan COVID-19. Hal tersebut 

memberikan dampak yang cukup perih bagi para pelaku UMKM yang belum 

menerapkan sistem jual-beli secara daring menggunakan marketplace. 

Marketplace adalah media online berbasis internet (berbasis web) di mana 

sebagai tempat aktivitas bisnis dan transaksi antara penjual dan pembeli 

(Lestari, 2021). Penggunaan marketplace oleh pelaku UMKM dalam kondisi 

seperti saat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh berupa peningkatan 

pangsa pasar dan penjualan atau setidaknya dapat bertahan secara ekonomi 

dalam kondisi pademi seperti saat ini. 

KKN Tematik UNISSULA Kelompok 130 melaksanakan program kerja berupa 

Mendaftarkan UMKM ke Marketplace dengan tujuan membantu para pelaku 

UMKM yang ada di Dusun Dukoh, Kelurahan Sumberejo agar dapat 

menerapkan sistem transaksi menggunakan marketplace untuk dapat 

mepertahankan bahkan meningkatkan penjualan produk UMKM. Selain 



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

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 159 
 

mendaftarkan, kami juga memberikan pendampingan yang berkaitan dengan 

penggunaan marketplace mulai dari mengunggah barang dagangan, memroses 

pesanan hingga cara pengiriman pesanan. Kami memilih dua pelaku UMKM 

yang belum memiliki toko online di marketpace untuk didaftarkan di salah satu 

marketplace yaitu Shopee. Kedua UMKM tersebut adalah toko pakaian 

Mustakimah Collection dan Sahayatun Aksesoris ayng menjual berbagai 

aksesori perempuan. Kedua toko tersebut berlokasi di Dusun Dukoh. 

    
(a)                                                    (b)   

Gambar 6. (a) Shopee Mustakimahcollection dan (b) Produk Dagangan 

Shopee Mustakimahcollection. 

 

    
(a)                                               (b) 

Gambar 7. (a) Shopee Sahayatun_aksesoris dan (b) Produk Dagangan Shopee 

Sahayatun_aksesoris. 

PENUTUP 

KKN Tematik UNISSULA Kelompok 130 telah melaksanakan kegiatan KKN dan 

menyelesaikan program kerja yang telah disusun. Program ini dilaksanakan dengan 

harapan masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan dan PHBS dengan baik 

dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga melakukan sosialisasi dengan harapan 

masyarakat semakin mengerti manfaat nutrisi makanan sehari-hari dan vaksin 

dalam meningkatkan daya tahan tubuh untuk mengurangi laju penularan dan risiko 
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yang ditimbulkan oleh COVID-19. Selain itu, kami juga memberi perhatian kepada 

pelaku UMKM yang terkena dampak pembatasan interaksi masyarakat dengan 

mendaftarkan dan melakukan pendampingan kepada dua UMKM ke marketplace 

Shopee agar dapat melanjutkan kegiatan jual-beli secara daring. 
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ABSTRAK 

Hampir seluruh lapisan kehidupan dirugikan akibat pandemi covid 19 ini. Terutama 

bagi para pelaku UKM yang mengalami penurunan omset akibat pembatasan 

kegiatan masyarakat. Dari masalah tersebut, kelompok KKN UNISSULA periode 

XII kelompok 136 memberikan penyuluhan dan mengajarkan pemasaran produk 

melalui sosial media bagi pelaku UKM (pembuatan batik khas desa Sidoarum) di 

Desa Sidoarum agar tetap bertahan dan menigkatkan omset pendapatan UKM agar 

tetap bertahan dimasa pandemi seperti ini. Kegiatan ini diawali dengan melihat 

proses pembutan batik kemudian dilanjut dengan mengajarkan cara penggunaan 

sosial media dan membuatkan akun sosial media untuk memasarkan produk batik 

tersebut. Dengan cara ini diharapkan produk batik buatan warga desa Sidoarum 

lebih dikenal luas oleh masyarakat melalui media sosial, marketplace sehingga 

dapat meningatkan omset. 

 

PENDAHULUAN 

 Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada 646.192 satuan 

pendidikan, 68.801.708 peserta didik, dan 4.183.591 pendidik mulai dari jenjang 

Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi, Pendidikan Khusus, 

Pendidikan Vokasi, Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pendidikan Keagamaan 

(Kemendikbud, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa 

pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun. Upaya mengurangi angka 
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penyebaran Covid-19 dan agar kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti biasanya 

maka pemerintah melakukan kebijakan dalam sistem pendidikan dilakukan secara 

online atau sistem dalam jaringan (daring) sejak bulan Maret 2020. Sistem 

pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan 

dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Kebijakan pemerintah yang 

mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online atau daring merupakan 

adaptasi kebiasaan baru di bidang Pendidikan dalam masa pandemi Covid-19. 

Pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan di rumah masing-masing, sebagai 

upaya pencegahan penyebaran Covid-19. 

 Menurut John Dewey bahwa pendidikan adalah proses yang tanpa akhir 

(education is the proses without end), dan 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. Oleh karena itu, proses belajar menjadi kunci untuk 

keberhasilan pendidikan agar proses belajar menjadi berkualitas membutuhkan tata 

layanan yang berkualitas (Sagala, Syaiful. 2013). Berbagai media yang pada 

akhirnya diterapkan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar secara jarak jauh. Media pembelajaran jarak jauh tersebut tidak dapat 

dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media 

pembelajaran tersebut diantaranya aplikasi SPOT, SPADA, aplikasi google meet, 

aplikasi zoom, google classroom, youtube, televisi, maupun media sosial whatsapp. 

Semua media tersebut dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin maju. Akan tetapi, dengan sistem pembelajaran jarak 

jauh tidak menutup kemungkinan akan timbulnya beberapa masalah-masalah dalam 

berlangsungnya proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, 

peserta didik maupun tenaga pendidik diharuskan memiliki akses jaringan internet 

yang baik. Namun, banyak daerah-daerah memiliki akses internet yang kurang baik 

atau tidak lancar sehingga menjadi kendala berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar dengan baik. Selain itu, tidak sedikit peserta didik yang tidak 

mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal. Baik dari materi pelajaran 

maupun penugasan-penugasan yang diberikan oleh tenaga pendidik selama 

pandemi Covid-19 ini berlangsung (Nadiah Ayu Wulandari:2020). 

 Sistem pembelajaran jarak jauh dilaksanakan oleh peserta didik dan tenaga 

pendidik dengan melakukan kegiatan di rumah. Dengan pembelajaran tersebut 

dapat mempermudah para orang tua untuk melakukan monitoring anak-anaknya. 

Pembelajaran jarak jauh menuntut kreativitas baik dari tenaga pendidik maupun 

peserta didik. Sebagai contoh tidak sedikit tenaga pendidik membuat materi 

pembelajaran yang disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Selain itu, tidak 

jarang pula pesera didik yang mendapatkan penugasan pembuatan video 

pembelajaran yang menarik. 
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 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 (Febi Amalia:2020). Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan 

sebuah penanganan strategis dan mendesak untuk memulihkan perekonomian 

masyarakat. Diperlukan kebijakan pemerintah agar perekonomian masayarakat 

tidak terus terpuruk. 

 Semua elemen masyarakat perlu bekerja sama dengan pemerintah dalam 

pencegahan dan memulihkan dampak dari pandemi Covid-19. Universitas 

Pendidikan Indonesia sebagai perguruan tinggi yang berada di wilayah Jawa Barat 

ikut berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19. Salah 

satu kontribusi Universitas Islam sultan Agung dalam pencegahan dan 

Penanggulangan dampak Covid-19 melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Tematik yang dilakukan oleh mahasiswa. Sebagai program yang sudah cukup lama 

dilaksanakan dan dikembangkan di lingkungan Universitas Islam sultan Agung, 

pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik dijadikan sebagai wahana belajar dan 

pengabdian mahasiwa kepada Masyarakat.  

 

METODE 

Kegiatan KKN Tematik telah ditetapkan ke dalam beberapa tahapan:  (1) 

tahap persiapan; (2) tahap pelaksanaan; (3) tahap monitoring dan evaluasi; (4) tahap 

seminar hasil KKN Tematik; (5) tahap penarikan mahasiswa; (5) tahap pelaporan; 

dan  (6) tahap tindak lanjut. 

Kuliah Kerja Tematik merupakan sarana belajar yang tepat bagi mahasiswa. 

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai program kurikuler bertujuan: (1) 

melatih mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya (IPTEKSBUD) yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan dalam 

memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, (2) melatih dan 

mengembangkan soft skills dan karakter mahasiswa, (3) melatih mahasiswa untuk 

memahami kondisi masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan, sehingga 

mahasiswa memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang 

memerlukan bantuan, dan (4) menyiapkan calon pemimpin bangsa yang berpihak 

kepada kejujuran, keadilan, kebenaran dan masyarakat miskin. Kuliah Kerja Nyata 

sebagai program pengabdian kepada masyarakat bertujuan: 

(1) melatih mahasiswa dalam memecahkan masalah pembangunan di masyarakat,  

(2) melatih mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

suatu program di masyarakat, dan  
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(3) menggali berbagai kondisi masyarakat sebagai feed back (umpan balik) bagi 

universitas dalam menciptakan mahasiswa yang siap terjun kemasyarakat. 

1. Metoda melalui Smartphone:  

 Q&A methode (WhatsApp, Twitter, Instagram, Line) ,  Video Call, ZOOM 

MEETING 

2. Metode untuk di lingkungan tempat tinggal mahasiswa 

Pemberian, penguatan keterampilan fungsional berbasis potensi lokal dan 

pemotivasian semangat kerja/penggalian kreativitas dan potensi diri bagi 

pengangguran tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara daring. 

 Pemberian, penguatan keterampilan fungsional berbasis potensi lokal dan 

pemotivasian semangat kerja/penggalian kreativitas dan potensi diri bagi 

pengangguran tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat . 

 Pendampingan, penggalian hobi, kreativitas dan potensi diri ibu rumah 

tangga dan calon ibu rumah tangga yang tidak bekerja dalam upaya 

meningkatkan penghasilan keluarga melalui penghasilan dari penjualan 

Batik didesa sidoarum 

 Pembuatan sanitizer menggunakan bahan-bahan yang mudah diakses 

masyarakat. 

 

3.  Metoda Jejaring Dengan Satuan Penanganan Pencegahan Covid-19 

 Berbasis media sosial pada saat koordinasi dan pelaksanaan program. 

  Membantu melakukan sosialisasi pencegahan Covid-19 pada masyarakat 

yang kurang peduli melalui media sosial.  

 Membantu melakukan sosialisasi dampak Covid-19 di bidangekonomi 

melalui penjualan dimedia social. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menurut penelitian 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 pendek perlu 

digalakkan untuk mendukung langkah 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, 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 langsung tiap 

mahasiswa tim KKN Kelompok 136, kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap 

yaitu : 
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1. Pendampingan Salah Satu Pelaku UKM Batik Di Desa Sidoarum 

Kelompok KKN 136 mengambil salah satu UKM di desa sidoarum 

yaitu usaha produksi kain batik. Pendampingan ini dilakukan dengan 

membantu dalam proses pembuatan batik, melakukan proses membatik, 

mencuci, dan pengemasan kemudian mendaftarkan UKM batik tersebut ke 

marketplace Shopee. Pendampingan ini diharapkan mampu membuat UKM 

batik bertahan dan meningkatkan penjualannya di masa Pandemi dengan 

perluasan market yang dapat dijangkau sehingga tidak hanya berpusat pada 

wilayah Desa Sidoarum saja.  

 

Gambar 1. mendampingi dan melatih salah satu pelaku UKM di Desa Sidoarum 

agar bisa bertahan dan mampu bersiang di masa pandemic sekarang dengan 

mendaftarkan ke salah satu marketplace 

 

2. Strategi Pemasaran UKM pada Masa Pandemi Covid-19  

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 sidoarum sebagai pelaku UKM. 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. 
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Gambar 2. penyampaian materi Strategi Pemasaran UKM pada Masa Pandemi 

Covid-19 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 136 telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

berupa pelatihan bagi pelaku maupun calon pelaku UKM yang ditargetkan untuk 

remaja Karang Taruna Desa Sidoarum. Pentingnya edukasi dan pelatihan bagi 

masyarakat agar usaha yang dimiliki dapat berjalan dengan efektif dan kondusif 

pada masa pandemi Covid-19 dan mengalami pemulihan usaha sebelumnya akibat 

terdampak Covid-19. Pelatihan tersebut juga diharapkan dapat menjadi suatu 

contoh analisis dan rencana yang bisa diterapkan bagi calon pelaku UKM bagi 

remaja Karang Taruna. Karena UKM sendiri mampu mendorong perekonomian 

rakyat Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap berbagai 

bidang. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak akibat adanya 

pandemi ini. Penerapan bekerja di rumah sampai dengan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) telah diterapkan, namun jumlah pasien positif covid di 

Indonesia tetap meningkat, disisi lain perekonomian kian melemah. Kebijakan 

penerapan adaptasi kebiasaan baru dipilih untuk memulihkan keadaan ekonomi 

dengan tetap memperhatikan sisi kesehatan. Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk 

menumbuhkan kesadaran orang tua dan anak-anak untuk senantiasa menerapkan 

protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah. Salah satu kegiatan yang 

dilakukan diluar rumah oleh anak-anak yaitu dengan mengaji bersama. Metode 

yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan dan metode 

pembimbingan atau pendampingan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa 

diterapkannya kebijakan adaptasi kebiasaan baru tidak mempengaruhi tingkat 

kehadiran anak-anak dalam belajar di TPQ, anak-anak tetap bersemangat untuk 

mengaji.  

Kata Kunci: Adaptasi Kebiasaan Baru, Taman Pendidikan Al-Quran, Covid-19 

 

PENDAHULUAN 

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan normal di dunia dan di 

Indonesia. Perubahan terjadi di seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di 

kehidupan belajar anak-anak Indonesia khususnya di Kota Semarang. Dengan 
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tujuan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 dan menghindarkan anak 

terpapar virus tersebut, Pemerintah memberlakukan proses pembelajaran dari 

rumah (Sukendro et al., 2020). Di masa sebelum pandemi, aktivitas anak-anak 

tersebut banyak dihabiskan di lingkungan sekolah dan lingkungan masjid, namun 

saat ini mereka banyak beraktivitas di rumah atau di lingkungan daerahnya. 

Aktivitas anak-anak memiliki dampak penularan virus Covid-19, namun di sisi lain, 

bila aktivitas keseharian anak yang belajar dari rumah ini tidak dikelola dengan 

baik, maka memunculkan dampak yang tidak baik bagi anak (Adnan & Anwar, 

2020, p. 50); (Ariel & ElisharMalka, 2019, p. 2339); (Federman, 2019, p. 502). 

Masjid RT.08 Kelurahan Penggaron Kidul memiliki potensi organisasi yang baik, 

antara lain: Pertama, terdapat organisasi pengurus takmir masjid, Kedua, adanya 

TPA untuk anak-anak di masjid, dan Ketiga, kelompok pengajian rutin masjid. Hal 

ini juga sesuai dengan firman Allah dalam QS At-taubah: 18, “Hanya yang 

memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah 

dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut 

(kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang 

diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (Lajnah, 

2007). Ayat tersebut mengandung harapan bahwa suasana masjid akan 

mempengaruhi jiwa masyarakat di sekitarnya untuk saling menolong, bergotong 

royong dan hidup damai (Hamka, 1965). Berdasarkan hasil pengamatan secara 

langsung dan wawancara langsung dengan takmir dan perwakilan masyarakat, 

terdapat permasalahan yang muncul pada masyarakat bahwa masyarakat khawatir 

terhadap anak-anaknya jika saat pembelajaran mengaji tidak ada protokol 

Kesehatan yang ketat. Hal ini disebabkan model manajemen masjid ramah terhadap 

anak tidak diterapkan. Oleh karena itu, merujuk dari problematika tersebut dan 

adanya potensi organisasi yang baik, tujuan dari pengabdian masyarakat ini sebagai 

upaya solusi untuk menyelesaikan problematika di atas. Solusi untuk permasalahan 

tersebut adalah model pendampingan manajemen masjid yang ramah terhadap anak 

dan aman dari Covid-19. Adapun solusi tersebut didasarkan dalam situasi pandemi 

Covid-19 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sehingga, tujuan dari 

kegiatan KKN Tematik Unissula 2021 yaitu dapat memfasilitasi pendampingan 

bagi anak dalam belajar mengaji maupun beribadah di masjid. 

 

METODE 

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

Agung Semarang dilakukkan pada bulan Februari - Maret 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 142 menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode pelatihan dan metode 

pembimbingan atau pendampingan. Metode pelatihan digunakan untuk 
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menyampaikan materi tentang adaptasi kebiasaan baru yang perlu diperhatikan 

dalam proses belajar di TPQ.  Program kerja ini dilaksanakan pada tanggal 9-19 

Agustus 2021 di Masjid RT.08 Kelurahan Penggaron. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk masyarakat Kelurahan 

Penggaron Kidul telah terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat ini mempunyai durasi waktu kurang lebih selama 17 hari. 

Kegiatan ini dilakukan di salah satu masjid yang terdapat di kelurahan penggaron 

kidul. Kegiatan pengabdian ini mengusung judul yaitu “pendampingan belajar 

mengaji di masjid yang ramah anak dan aman Covid-19”. Kegiatan ini dilakukan 

sebagaimana latar belakang pendahuluan diatas, bahwa masih banyak kegiatan 

anak-anak yang belum melakukan protokol kesehatan, dan masih belum ada 

kegiatan anak-anak di Masjid. Kegiatan masjid juga diharapkan dapat semakin 

memicu ghiroh masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid (Sofyani, 2018, p. 65), 

khususnya bagi anak-anak. Kegiatan pertama dilakukan dengan menyepakati 

kegiatan apa saja yang perlu diberikan kepada anak-anak yang mengikuti 

pembelajaran mengaji. Peserta kegiatan diskusi ini adalah seluruh anak-anak yang 

ada dan guru mengaji, serta perwakilan takmir masjid. Atas pengamatan yang 

dilakukan bahwa implementasi protokol kesehatan cenderung belum dilakukan 

secara optimal oleh anak-anak yang belajar mengaji di TPQ tersebut, antara lain 

tidak menggunakan masker saat keluar rumah, tidak menjaga jarak dengan teman 

lainnya, dan jarang untuk melakukan cuci tangan. Sementara itu, proses belajar 

tetap berlangsung. Pemandangan yang tampak menunjukkan bahwa penerapan 

protokol kesehatan di TPQ tersebut masih kurang. Implikasi yang muncul dengan 

adanya penerapan protokol kesehatan sangat berdampak. Evaluasi akhir anak-anak 

sangat mematuhi protokol Kesehatan, memakai masker yang telah dibagikan, dan 

tetap jaga jarak.  
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Gambar 1. Kegiatan selama KKN 

 

PENUTUP 

Kesimpulan dari kegiatan KKN ini yaitu, bahwa seluruh rangkaian 

pengabdian masyarakat telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Sesuai dengan 

tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, bahwa hasilnya sebagai 

penguatan SDM yang ada di masjid terutama bagi anak-anak. Model penguatan 

pendampingan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu terlaksananya 

pelatihan pengurusan masjid, pelatihan pengajar TPQ bagi anak-anak, 

pembentukan masjid ramah anak dan aman Covid-19, dan pembagian masker bagi 

seluruh anak-anak di TPQ. Masyarakat sangat mendukung dan berpartisipasi aktif 

dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat. Saran untuk 

pengembangan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya yaitu perlu diberikan 
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pendampingan secara lebih baik kepada masyarakat dalam pemanfaatan masjid 

ramah anak dan aman Covid-19. 
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ABSTRAK 

 

 Covid-19 merupakan virus yang belum bisa diidentifikasi asal usulnya. 

Virus ini masuk dan mulai menyebar ke Indonesia pada awal Maret 2020 hingga 

saat ini. Virus ini mulai menyerang sistem pernafasan manusia hingga menyebar ke 

bagian lain. Pemerintah terus berupaya untuk mencegah bahkan menghentikan 

penyebaran virus ini. Salah satu upaya pemerintah ialah merubah kehidupan 

masyarakat dan mendorong gerakan vaksinasi. Vaksinasi berfungsi menciptakan 

kekebalan kelompok pada tubuh manusia agar tetap kebal jika sewaktu-waktu 

terpapar virus atau penyakit. 

 

PENDAHULUAN 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-

Cov-2). Covid-19 juga merupakan penyakit yang menyerang bagian pernafasan dan 

menyebabkan gangguan seperti flu hingga infeksi paru paru (Dame Cristy Pane, 

2021). Sampai saat ini, virus tersebut masih menjadi kasus permasalahan penting 

dunia kesehatan di seluruh dunia. Hal yang sama telah dilakukan oleh berbagai 

pihak Negara yang terpapar virus ini, kebijakan lockdown atau karantina menjadi 

salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi interaksi banyak orang. 

Untuk mengatasi cepatnya penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa kebijakan seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, 

dan pembatasan social berskala besar (PSBB). Hal ini mengakibatkan system 

aktivitas keseharian berubah. Salah satu upaya pemerintah adalah mengadakan 

vaksinasi secara merata untuk masyarat. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat 
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untuk merangsang kekebalan tubuh (Ratriani, 2020). Vaksinasi dimasa pandemi 

covid-19 ini diharapkan terciptanya kekebalan kelompok agar masyarakat menjadi 

lebih produktif dalam menjalankan kesehariannya (Margarini, 2021). 

Dampak munculnya pandemi covid-19 memberikan dampak bagi 

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yaitu dalam kegiatan ekonomi, 

pendidikan dan sosial masyarakat. Covid-19 membatasi masyarakat dalam kegiatan 

sehari-hari. Pemerintah telah berupaya memutus rantai penyebaran covid-19 

dengan berbagai kebijakan seperti  Pembatasan Sosial Bersekala Besar(PPKM), 

Work from home, Pendidikan Jarak Jauh, Vaksinasi, Penerapan Jaga jarak, 

Mencuci tangan larangan berkerumun . memakai masker.(Intan, 2020)  Guna 

membatu pemerintah mengatasi covid-19 kelompok KKN Tematik Unissula 

periode XII kelompok 150  berfokus pada vaksinasi, yaitu degan memberikan 

sosialisasi mengenai vaksin covid-19 di Desa Bangetayu Kulon RT 15 RW 02 

Kecamatan  Genuk Kota Semarang agar dapat tetap bertahan di masa pandemi 

covid-19 dan membantu pemerintah untuk menyerukan agar masyarakat 

seluruhnya tervaksinasi. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 14Agustus 2021 yang dihadiri 

oleh para warga Desa Bangetayu Kulon yang tersusun dalam rangkaian acara 

pemasangan poster dan MMT. Kegiatan ini bertujuan agar warga desa bangetayu 

kulon tetap semangat dan pantang menyerah walaupun dimasa pandemi dan 

mendapatkan informasi yang benar tentang vaksinasi di masa covid-19 ini. Dengan 

rangkaian kegiatan ini diharapkan warga di Desa Bangetayu Kulon bisa menjadi 

lebih bersemangat, aktif dan lebih berkembang menjadi desa yang lebih baik untuk 

kedepannya. 

 

METODE 

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

Sultan Agung dilakukan pada tanggal 2-19 Agustus 2021. KKN Periode XII ini 

dilakukan secara online atau offline dengan memperhatikan protokol kesehatan 

yang berlaku. Pada kesempatan ini, Kelompok 150 menggunakan metode 

penyebaran informasi tentang vaksinasi melalu media MMT dan Poster. Pemilihan 

metode tersebut dikarenakan dua media tersebut adalah media yang paling mudah 

dilihat di khalayak umum dan untuk mengurangi kesempatan berkumpul yang 

mungkin bisa memicu penambahan jumlah penyebaran virus covid-19.  

Program ini kami laksanakan pada hari Jumat, 14 Agustus 2021 di 

lingkungan RT 15 RW 02 Kelurahan  Bangetayu  Kulon Kota Semarang. Kegiatan 

ini dihadiri Ketua RT yang ikut serta  membantu dalam pemasangan MMT dan 

poster ini dengan tetap mempehatikan protokol kesehatan yang berlaku. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pemilihan Tema MMT “Cara Kerja Vaksin” 

Pemilihan tema ini bertujuan untuk memberikan informasi yang 

benar dan mengedukasi masyarakat lingkungan RT 15 RW02 Kelurahan 

Bangetayu Kulon karena masih adanya informasih hoax terutama informasi 

tentang cara kerja vaksin.  

 

 
Gambar 1. MMT Cara Kerja Vaksin (sumber isi: WHO Indonesia, 2021) 

Dengan memilih tema tersebut diharapkan masyarakat lingkungan RT 15 

RW02 kelurahan bangetayu kulon bisa memahami pentingnya vaksinasi untuk 

pencegahan penyebaran covid-19  

 

 

 
Gambar 2. Proses Pemasangan MMT di RT 15 RW 02 Kelurahan 

Bangetayu Kulon 
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2. Pemilihan Tema MMT “Syarat Penerima Vaksin” 

Selain cara kerja vaksinasi, Syarat penerimanya pun penting untuk 

diketahui. Ini bertujuan agar menghindari dampak atau resiko yang 

dirasakan setelah vaksinasi.  

 
 Gambar 3. MMT Syarat Penerima Vaksin (sumber isi: Administration, 2021) 

Pada dasarnya, vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan 

untuk mengenali dan memerangi virus maupun bakteri. Namun sembarang 

melakukan vaksinasi, hasil yang didapat tidak dapat maksimal. Maka dari 

itu, informasi mengenai syarat-syarat penerima vaksin perlu disebar luaskan 

lagi 

 
 

Gambar 4. Proses Pemasangan MMT di RT 15 RW 02 Kelurahan 

Bangetayu Kulon 
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3. Pemilihan Tema Poster 

Kelompok KKN 150 memilih beberapa tema yaitu: Syarat 

Vaksinasi, Protokol isolasi mandiri, Pemberian asi bagi ibu yang 

terkonfirmasi positif covid-19, dan Mekanisme proses vaksinasi. Tema 

tersebut dipilih karena sejak pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 

pemerintah memberikan sedikit perubah terhadap cara beraktifitas 

masyarakat ketika pandemi.  

Edukasi mengenai virus coid-19 ini harus menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami dengan media yang mudah ditemukan oleh masyarakat. 

Diharapakan pemilihan tema tersebut dengan media poster dapat dipahami 

oleh masyarakat terutama lingkungan masyarakat RT 15 RW 02 Kelurahan 

Bangetayu Kulon ini. 

 
Gambar 5. Pemasangan poster di RT 15 RW 02 Kelurahan Bangetayu 

Kulon 
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Gambar 6. Gambar ilustrasi poster tentang ibu menyusui ketika terpapar 

covid-19 (sumber: (Margarini & Anindita, 2021)) 

 
Gambar 7.  Ilustrasi poster tentang Prosedur Karantina Diri Selama Positif 

Covid-19 (sumber :(P2PTM Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020)) 
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Gambar 8. ilustrasi poster tentang mekanisme vaksinasi (sumber : (Tim 

Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021)) 

 
Gambar 9. ilustrasi poster tentang vaksinasi (sumber : (Dinas Kesehatan Provinsi 

Bali, 2021)) 

PENUTUP 

Tim KKN Kelompok 150 telah melaksanakan pengabdian masyarakat 

berupa memberikan edukasi melalui penyebaran poster dan pemasangan MMT 

mengenai upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19 melalui program vaksinasi. 

Pemberian  edukasi bagi masyarakat diharapkan agar masyarakat  tetap kondusif 

dimasa pandemi Covid-19 dan ikut serta mendukung program vaksinasi 

pemerintah. Diharapkan informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi 

masyarakat luas dan dapat ikut serta kebijakan – kebijakan pemerintah guna 

mengatasi pandemi covid-19. 
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ABSTRAK 

 

Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya terbatas pada kesehatan, namun juga 

terhadap berbagai sendi kehidupan sosial ekonomi dan budaya secara keseluruhan. 

Mahasiswa dari berbagai program studi di seluruh Indonesia dan pertukaran 

mahasiswa dari thailand memiliki kesempatan besar untuk berkontribusi dalam 

pencegahan penularan dan penanganan dampak COVID-19 di masyarakat. KKN 

secara Luring ini bertujuan agar mahasiswa dapat berpartisipasi dalam personal 

empowerement, community empowerment dan institutional empowerment. 

Program kerja yang di lakukan adalah Pendampingan belajar di rumah untuk anak, 

Pemberian penyuluhan / pelatihan melalui berbagai media social, Sediakan hand 

sanitizer dan hand sanitizer, Memasang poster dan menyebarkan brosur tentang 

perlindungan. Pembagian masker, Pemberian penyuluhan / pelatihan melalui 

berbagai media social, Kegiatan bersih-bersih masjid bersama warga desa. Kegiatan 

kami telah terlaksana dengan lancar dan kehadiran kami di Desa Ban Naok 

Nuaekhlong juga diterima dengan baik oleh aparat desa maupun masyarakat 

setempat karena telah membantu jalannya beberapa kerja dalam KKN ini semoga 

mailto:ddy.kurniadi@unissula.ac.id
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dapat memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa KKN dan berbagai pihak 

masyarakat yang terlibat. 

 

LATAR BELAKANG 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa 

jenjang sarjana yang dikembangkan melalui kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. Pelaksanaan KKN bertujuan untuk 

mengembangkan empati dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan nyata 

yang dihadapi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang diperlukan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pelaksanaan KKN dalam situasi pandemik Covid-19 yang belum berakhir 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan 

Covid-19 yang dilaksanakan secara berkelompok dan daring dengan menghasilkan 

beberapa kegiatan atau luaran pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi 

masyarakat. KKN Tematik Covid-19 berBudAI merupakan kegiatan akademik 

perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan 

secara integrasi berdasar nilai- nilai Islam. KKN Tematik Covid-19 berBudAI 

adalah KKN dalam bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di desa mitra 

maupun non mitra UNISSULA bertema- kan Covid-19 bagi masyarakat terdampak 

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. KKN Tematik Covid-19 

ber-BudAI merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan 

langsung dan tidak langsung di tengah masyarakat untuk terlibat aktif dan kreatif 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat terdampak Covid-

19 menuju pengembangan peradabanIslam.  

Mahasiswa bersama warga masyarakat serta aparatur desa secara langsung terlibat 

bersama-sama melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi untuk memahami Covid-19, 

bahayanya, pencegahan penularan, memutuskan rantai penyebaran Covid-19, 

paham protokol interaksi dalam masa wabah Covid-19, meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk patuh dengan aturan dan himbauan pemerintah. Mahasiswa juga 

terlibat berperan aktif untuk melakukan upaya peningkatan ketahanan ekonomi, 

pangan, sosial, pendidikan dan budaya masyarakat serta memanfaatkan dan 

mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kegiatan 

KKN TematikCovid-19 diharapkan dapat mengasah softskill mahasiswa untuk 

mampu membangun kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin keilmuan (lintas 

kompetensi) dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pencegahan dan 

penularan Covid-19 di desa atau daerah. 
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METODE  

Metode yang digunakan dalam peningkatan pemahaman masyarakat desa Godong 

terhadap Covid-19 di masa new normal dengan menerapkan protokol kesehatan 

dengan baik, benar dan disiplin dengan cara melakukan pendampingan melalui 

kegiatan KKN tematik Covid-19, yaitu ; 

- Menyelenggarakan proyek seminar terkait COVID-19. 

- Pembagian brosur dan poster untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan  

   COVID- 19. 

- Bagikan masker dan alcohol. 

- Membersihkan berbagai area Desa. 

- Membantu proses pendataan vaksinasi. 

 

DISKUSI 

A. Edukasi Secara Daring 

Tujuan edukasi secara luring ini adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan 

tentang penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 dan informasi lain 

terkait kebiasaan baru di era new normal. 

1. Membersihkan berbagai area Desa 

Kami telah bekerja sama dengan penduduk desa di setiap desa untuk 

membantu. Membersihkan masjid dan membersihkan area sekitar masjid 

agar masyarakat desa dapat melaksanakan sholat dengan bersih dan aman.   
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Gambar 1. Membersihkan masjid 

 

2. Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dalam proyek hubungan 

masyarakat tentang covid-19 

Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dalam proyek hubungan masyarakat 

oleh Komando Operasi Keamanan Internal ( Internal Security Operations 

Command ) dan kesehatan masyarakat provinsi.***Proyek ini memiliki 2 

hari dan hari berikutnya satu hari lagi.  dengan melatih untuk mendidik 

Penyuluhan tentang COVID-19, pencegahan dan kampanye untuk 

mengedukasi penduduk desa tentang vaksinasi. 
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Gambar 2. pelatihan dalam proyek hubungan masyarakat tentang covid-19 

 

3. Pemasangan poster dan pendistribusian selebaran.  

Kami telah membuat poster dan pamflet untuk tujuan memberikan nasihat 

dan mendidik orang-orang di masyarakat.  Tentang pedoman pencegahan 

COVID-19. 

Jadi kami membagikan brosur dan poster di sekitar desa 
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Gambar 3. Pemasangan poster 

 

4. Membantu proses pendataan vaksinasi. 

Kami telah bergabung sama dengan pejabat kesehatan masyarakat yang 

berdedikasi, Untuk mengumpulkan informasi tentang penduduk di desa  Dan 

telah swab test dan memvaksinasi penduduk desa untuk mencegah dan 

menghentikan penyebaran Covid-19. 
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Gambar 4. Membantu pendataan vaksinasi 

 

5. Menyelenggarakan proyek seminar terkait COVID-19 

Kami mengadakan seminar subject Ketika COVID-19 membuat kita 

"belajar" dan "berubah". Melalui Aplikasi Zoom selama 1 jam, wawancara 

ini bertujuan untuk berbagi ilmu. dan berbagi pengalaman dengan peserta 

dan bertukar pengalaman dengan para peserta.  Seminar ini berjalan dengan 

baik dan cukup bermanfaat. 

 
Gambar 5. Menyelenggarakan seminar terkait Covid-19 

 

6. Memberikan bantuan dalam proses belajar mengajar 

Memberikan bantuan belajar dan mengajar online kepada guru dan siswa 

berupa les privat untuk siswa, pelatihan bagi guru dan siswa dalam 

pembelajaran online dan bantuan mengajar atau lainnya. 
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Gambar 6. Bimbingan belajar 

 

KESIMPULAN  DAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan KKN COVID-19 Kelompok 154 Universitas Islam Sultan Agung di Desa 

Ban Naok, Kecamatan Nuea khlong, Kota krabi dan Hatyai ( Kelompok 154 orang 

dibuat secara terpisah di desa masing-masing. Karena situasi lockdown kita itu 

tidak dapat mengelompokkan bersama). Program-program yang dilaksanakan 

selama KKN COVID-19 berlangsung, berjalan dengan lancar dan baik serta 

disambut antusias kepala desa  masyarakat. Informasi edukasi yang disebarkan baik 

secara daring maupun luring, diharapkan dapat membangun kepedulian masyarakat 

terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan diri demi kesehatan 

semua orang. 
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ABSTRAK 

 

Corona Virus 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 disekolah menjadi belajar dirumah secara daring. 

mailto:sitithomas@unissula.ac.id
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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. 

Kegiatan lain yang dilakukan adalah  penyuluhan serta himbauan kepada 

masyarakat guna  mematuhi protocol kesehatan 6M  (Memakai Masker, Menjaga 

Jarak, Mencuci Tangan, Menjauhi Kerumuman, Menunda Kepergian dan 

Menghindari makan bersama) dan 3J (Jaga Imun, Jaga Jarak dan Jaga Hati) melalui 

media poster dan MMT yang ditempel di lokasi yang strategis di Desa Menoro 

seperti; kantor kelurahan, masjid, sekolah dll. 

 

 

PENDAHULUAN 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud dari praktik kegiatan pembelajaran 

dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa secara langsung di tengah lingkungan masyarakat. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 185/IT6.1/PP/2019. Pelaksanaan 

KKN diharapkan dapat meningkatkan empati mahasiswa serta dapat memberikan 

sumbangan penyelesai persoalan yang ada di masyarakat, terutama di tengah masa 

pandemi Covid-19 seperti saat ini. KKN tematik covid-19 berbudai adalah KKN 

dalam bentuk pengabdian masyarakat yang dilaksanakan didesa mitra maupun non 

mitra UNISSULA bertema kan SEHAT, BANGKIT DAN MAJU 

BERDAMPINGAN   DENGAN  COVID-19  bagi  masyarakat terdampak covid-

19 yang dilaksanakan secara langsung dilapangan dengan mengikuti protokol 

kesehatan maupun dengan sistem online dengan tetap memegang nilai-nilai 

budaya akademik islami (BUDAI). 

Aturan yang terbaru akibat melonjaknya kasus covid-19 adalah Pemerintah resmi 

kembali menutup sejumlah kegiatan berkaitan dengan lonjakan kasus Covid-19 di 

Indonesia. Dengan mempertibangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan 

dinamika social presiden Joko Widodo mengumumkan akan memperpanjang 

kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang 

akan berlaku hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 

menilai, masyarakat belum sepenuhnya mematuhi protokol 

kesehatan  dalam  memutus  mata  rantai  penularan  wabah  hingga Presiden 

Joko  Widodo atau Jokowi  resmi meneken Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam 

Pencegahan dan Pengendalian Covid -19 pada 4 Agustus 2020. Lewat Inpres ini, 

Presiden memerintahkan kepada kepala daerah untuk menyusun dan  menetapkan 
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peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat ketentuan 

terkait  kewajiban mematuhi protokol  kesehatan disertai  dengan  sanksi  bagi 

pelanggar. 

Selama masa pandemic Covid-19 saat ini tentunya masyarakat mengharapkan 

mahasiswa agar dapat berperan aktif dalam memutus mata rantai penyebaran 

Covid-19 ini. Sebagaimana yang dikatakan bahwa mahasiswa adalah sebagai 

social control artinya dalam situasi apapun mahasiswa harus bisa mengontrol 

pergerakan masyarakat agar lebih bijak dalam menanggulangi   Covid-

19   ini.   Kegiatan   KKN   ini   memberikan   kesempatan   bagi mahasiswa untuk 

berpartisipasi terjun langsung kepada masyarakat guna memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19 serta menumbuhkan rasa empati dan peduli dalam 

penanganan Covid-19. 

Menoro adalah desa di Kecamatan Sedan, Rembang, Jawa      Tengah, 

Indonesia.     Secara geografis, desa Menoro berbatasan dengan desa Mojokerto, 

Kecamatan Kragan sebelah timur, sebelah utara berbatasan dengan desa 

Kendalagung, Kecamatan Kragan, sebelah barat berbatasan dengan desa 

Jambeyan dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kedungringin. sebagian 

besar wilayahnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan (tebu, jati, dll). 

Pandemi Covid-19 berdampak multidimensi pada kehidupan masyarakat, mulai 

dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Pandemi covid-19 telah menimbulkan 

stigma sosial terutama terhadap masyarakat yang tidak menjaga pola hidup sehat 

yang menjadikan imun menurun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan 

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sampai 

Tahun 2023 bahwa tingkat persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 

Jawa Tengah sebesar 28% Jika dilihat dari persentase tersebut, maka banyak 

masyarakat yang tidak menjalankan perilaku hidup sehat. Apalagi ditengah 

maraknya pandemi sangat penting untuk menjaga pola hidup sehat agar dapat 

meningkatkan imun tubuh sehingga tidak terpapar Virus Covid-19. Hal ini terlihat 

sepele namun jika tidak adanya perubahan dari kemauan diri sendiri maka wabah 

Virus Covid-19 akan mudah terseber hingga menjangkau masyarakat di desa-desa 

terpencil 

Ketidak pedulian masyarakat Desa Menoro terhadap penerapan protocol 

kesehatan 6M (Memakai Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Menjauhi 

Kerumuman, Menunda Kepergian dan menghindari makan bersama) dan 3J (Jaga 

Imun, Jaga Jarak dan Jaga Hati) membuat potensi penularan covid 19 di 

masyarakat akan tetap tinggi. Untuk itu upaya pencegahan perlu adanya himbauan 

serta pendisiplinan penerapan protokol kesehatan 6M dan 3J agar dapat 

melakukan pencegahan penularan virus Covid-19 

Pandemi Covid -19 juga berdampak pada ekonomi sosial khususnya masyarakat 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri dalam menghadapi 
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tekanan yang amat berat. Bahkan sebagian UMKM sudah berada di ambang kritis 

dan merugi. Akibatnya, tak sedikit  dari  mereka  yang  menutup  usahanya 

secara  sementara hingga  berujung  tutup selamanya alias gulung tikar. 

 

METODE 

Sebagai bentuk kepedulian mahasiswa KKN Tematik Berbudai Unissula terhadap 

kampung dalam  penanganan  Covid-19  dan  pemulihan 

ekonomi  pada  masyarakat  Desa  Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten 

Rembang kami membuat beberapa program kerja diantaranya; 

 

1.  Penyuluhan serta himbauan masyarakat guna mematuhi protocol kesehatan 

6M dan 3J 

Metode pelaksanaan: 

a.   Membuat poster ukuran A3 berjumlah 15 bertemakan tentang himbauan 

penerapan protocol kesehatan 6M dan 3J guna mencegah penularan Covid-

19. Poster ditempelkan di berbagai lokasi yang strategis di Desa Menoro 

seperti; kantor kelurahan, masjid, sekolah dll 

b. Membuat MMT berukuran 200x100 cm sebanyak 2 lembar dan 60x160 cm 

sebanyak 2 lembar tentang himbauan penerapan protocol kesehatan 6M dan 

3J guna mencegah penularan Covid-19. MMT dipasang di beberapa titik 

jalanan umum Desa Menoro 

2.  Penyuluhan tentang  cara hidup sehat agar dapat meningkatkan imun 

tubuh 

Metode pelaksanaan: 

a.  Membuat video edukasi tentang bagaimana cara hidup sehat agar 

meningkatkan imun supaya terhindar dari Covid-19. Video ini kami upload 

di beberapa sosial media seperti; Youtobe, Instagram dan Facebook dengan 

durasi 15 menit. 

b. Membuat buku saku yang berisikan panduan cara hidup sehat agar 

meningkatkan imun supaya terhindar dari Covid-19. Buku saku tersebut akan 

dicetak dengan jumlah 15 pcs dengan ukuran A6 yang dibagikan kepada 

masyarakat Desa Menoro 

c.  Sosialisasi PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) pasca Covid-19 terhadap 

masyarakat Desa Menoro agar masyarakat memiliki pandangan pencegahan 

Covid-19 

3.  Pendampingan dan pelatihan  pemasaran pada UMKM agar dapat  bertahan 

dan berjalan berdampingan dengan Covid-19 

Metode pelaksanaan: 
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a. Memotivasi serta mendampingi UMKM di bidang peternakan khususnya 

peternakan sapi di Desa Menoro untuk meningkatkan produktifitas dan 

tidak patah semangat dengan adanya pandemi ini 

b. Membantu UMKM yaitu Toko Kelontong Sariagung di bidang 

pemasaran untuk mendaftarkan jualannya secara online melalui aplikasi 

Shopee dengan tujuan memperluas target pemasaran 

4.  Pendampingan perangkat desa dalam menyelenggarakan program 

vaksinasi 

Meode pelaksanaan: 

Mendampingi perangkat desa dalam menyelenggarakan program 

vaksinasi umum kepada masyarakat Desa Menoro, Kecamatan Sedan, 

Kabupaten Rembang 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Kesadaran Masyarakat Untuk Menaati Protokol 

Kesehatan 

Protocol kesehatan merupakan cara yang perlu diterapkan untuk mencegah 

penyebaran kasus infeksi Covid-19. Masyarakat memiliki peran penting dalam 

memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber 

penularan baru, terutama pada tempat- tempat  umum  dimana terjadi 

banyak  interaksi  antar  manusia. Masyarakat harus dapat beradaptasi di tengah 

pandemic Covid-19 ini dengan kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan 

lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta 

memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat 

memutus mata rantai penularan Covid-19 (risiko tertular dan menularkan) harus 

dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 

Di sini kelompok kami melakukan kegiatan penyuluhan serta himbauan kepada 

masyarakat guna  mematuhi protocol kesehatan 6M  (Memakai Masker, Menjaga 

Jarak, Mencuci Tangan, Menjauhi Kerumuman, Menunda Kepergian dan 

Menghindari makan bersama) dan 3J (Jaga Imun, Jaga Jarak dan Jaga Hati) melalui 

media poster dan MMT yang ditempel di lokasi yang strategis di Desa Menoro 

seperti; kantor kelurahan, masjid, sekolah dll. Hal ini guna mengingatkan 

masyarakat jika lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak virus yang 

tidak kasat mata berkeliaran dilingkungan kita yang dapat menginfeksi siapa saja. 

Untuk itu pentingnya menjaga protocol kesehatan jika sedang beraktivitas. 

Kegiatan penyuluhan serta himbauan kepada masyarakat yang kami lakukan 

sebagai contoh untuk mengajak masyarakat setempat guna menaati protocol 

kesehatan. Karena dengan menaati protocol kesehatan kita bias terhindar dari 

paparan Covid-19 
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Dengan adanya kegiatan ini tingkat kesadaran masyarakat khususnya di Desa 

Menoro mengenai covid-19 menjadi lebih tinggi, akan tetapi masih diperlukan 

adanya sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya covid-19 dan cara menerapkan 

protokol kesehatan diera new normal ini. Mengingat masih banyak pula 

masyarakat yang mengabaikan akan keberadaan virus ini. Sehingga edukasi dan 

sosialisasi sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai 

bahaya covid-19 

 

Gambar 1. Design poster kegiatan penyuluhan serta himbauan kepada masyarakat 

guna mematuhi protocol kesehatan 6M dan 3J 

 

 
Gambar 2. Design banner kegiatan penyuluhan serta himbauan kepada 

masyarakat guna mematuhi protocol kesehatan 6M dan 3J 
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Gambar 3. Dokumentasi kegiatan penyuluhan serta himbauan kepada masyarakat 

guna mematuhi protocol kesehatan 6M dan 3J melalui media poster dan banner 

 

Kesadaran Masyarakat Guna Menerapkan Hidup Sehat Agar Dapat 

Meningkatkan Imun Tubuh 

Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama 

kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, memiliki 

daya tahan tubuh yang kuat sangat penting untuk mencegah kita jatuh sakit, 

terutama di masa mewabahnya virus Corona seperti sekarang. 

Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah 

terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa 

langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh: 

•   Perbanyak makan  sayur 

dan buah 

Untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, Anda disarankan untuk 

memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Penelitian menunjukkan, orang 

yang banyak mengonsumsi kedua jenis makanan tersebut, cenderung tidak 

mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam 

sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan 

virus dan bakteri penyebab penyakit. Jenis buah yang baik untuk menjaga 

daya tahan tubuh adalah buah yang kaya akan vitamin dan mineral, misalnya 

guava. 
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•   Cukupi  

istirahat 

Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi 

kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda. Umumnya, orang dewasa 

membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam, dan remaja membutuhkan 

waktu tidur sekitar 9-10 jam. 

•   Hin

dari 

stres 

Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. 

Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan 

penurunan fungsi kekebalan tubuh. Anda perlu mengelola stres dengan baik 

untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. 

•   Rutin 

berolahraga 

Disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari, untuk 

meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Salah satu 

olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Tak 

hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di 

dalam rumah. 

•   Hindari rokok dan 

alkohol 

Paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem 

kekebalan tubuh. Perokok memiliki risiko tinggi untuk mengalami infeksi 

paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga 

pecandu alkohol, risiko untuk terkena infeksi paru akan semakin besar. 

Berikut itulah merupakan beberapa cara dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.Yang 

dapat dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh 

anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki 

peran aktif dalam aktivitas masyarakat. 

Terdapat langkah – langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau 

pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat 

dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di 

sekitar; terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki 

pola dan gaya hidup agar lebih sehat. 

Tujuan  utama  dari gerakan Hidup  sehat adalah 

meningkatkan  kualitas  kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi 

awal dari kontribusi individu – individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari 

– hari yang bersih dan sehat. Manfaat Hidup Sehat yang paling  utama 

adalah  terciptanya masyarakat yang  sadar kesehatan dan  memiliki bekal 
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pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga 

kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. 

Secara garis besar kami menyampaikan kepada ibu-ibu berbagai langkah PHBS 

untuk membiasakan diri dalam menjalani perilaku hidup sehat.. Yaitu meliputi : 

 Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir 

 Menggunakan  toilet untuk buang air besar maupun kecil dan menjaga 

kebersihannya 

 Menggunakan air bersih 

 Mengonsumsi makanan sehat dan bersih, termasuk sayur dan buah-buahan 

 Menjaga kebersihan diri dengan cara mandi, memotong kuku yang panjang, 

dan menyikat gigi 2 kali sehari 

 Memberantas jentik nyamuk 

 Berolahraga secara rutin 

 Membuang sampah pada tempatnya 

 Menghentikan kebiasaan merokok 

 Menghindari dan tidak mengonsumsi narkoba, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya (NAPZA) 

Dalam pola hidup bersih dan sehat kita juga mengajak warga untuk 

mewudujkan masyarakat yang berkarakter peduli lingkungan melalui program 

cinta lingkungan seperti tumbuhan hijau. 

Diharapakan atas penyampaian kelompok kami, ibu-ibu mulai sadar akan 

pentingnya PHBS untuk dijalani secara rutin karena dapat memberikan beberapa 

manfaat berikut ini: 

1. Mencegah penyakit infeksi. Salah satu tujuan utama penerapan PHBS adalah 

untuk menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dengan membiasakan diri 

hidup bersih dan sehat, Anda akan terhindar dari berbagai virus, bakteri, jamur, 

dan parasit penyebab  penyakit infeksi. 

2. Mendukung produktivitas. Badan yang sehat dan lingkungan yang bersih akan 

mendukung kelancaran proses belajar mengajar, bekerja, dan kegiatan lainnya. 

Selain itu, Anda pun akan menjadi lebih nyaman dan bersemangat dalam 

beraktivitas 

3.  Mendukung tumbuh kembang anak. PHBS yang diterapkan di rumah tangga 

juga turut berperan dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan 

mencegah stunting. Dengan kebersihan yang terjaga, anak-anak akan terlindungi 

dari kuman penyebab penyakit. Hal ini dapat menjadi faktor penting guna 

mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak sejak usia dini. 

4.  Melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan. Lingkungan yang bersih, 

asri, dan hijau pastinya akan lebih nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Oleh 

karena itu, setiap anggota masyarakat perlu menerapkan kebiasaan PHBS untuk 

menjaga kebersihan lingkungannya. 
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Hal ini bisa dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak 

buang air kecil dan buang air besar di sungai, serta melakukan penghijauan dengan 

menanam pohon di sekitar rumah. 

 
Gambar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga 

 

 
(Mencuci Tangan setelah selesai kegiatan) 

Gambar 5. Pelaksanaan Hidup Sehat 

 

Hasilnya, melalui beberapa kegiatan di atas mampu menyadarkan 

masyarakat akan pentingnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta 

dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait bagaimana menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat secara tepat. 

 

PENUTUP 

 

KKN Unissula Bersama melawan covid-19 berusaha menciptakan kegiatan 

dimasyarakat yang dapat mengurangi penyebaran covid-19 dengan cara mengikuti 

program vaksinasi yang di adakan oleh pihak desa yaitu Desa Menoro Kec. Sedan 

Kab Rembang .vaksinasi merupakan salah satu upaya paling efektif untuk 

mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Oleh karenanya, memahami 
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manfaat vaksinasi COVID-19 sangat penting agar seluruh warga tidak lagi 

memiliki keraguan untuk mendapatkan vaksin.. 

Di Indonesia, vaksinasi COVID-19 masih terus dilakukan hingga saat ini dan telah 

menyasar masyarakat yang berusia mulai dari 12 tahun ke atas. Jenis vaksin yang 

digunakan pun berbagai macam. Sebelumnya, Pemerintah telah resmi 

mengumumkan tujuh jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, yakni 

vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan vaksin 

PT Bio Farma. Dari ketujuh jenis vaksin tersebut, sudah ada beberapa yang masuk 

dan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi hingga saat ini. Di antaranya adalah 

vaksin COVID-19 buatan Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan Moderna. 
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ABSTRAK 

Kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan telah berubah karena adanya pandemi 

COVID-19 baik di rumah, di sekolah, di swalayan, di Rumah Sakit dan dimanapun. 

Setiap masyarakat dan individu diharapkan melakukan kebiasaan baru untuk hidup 

lebih sehat dalam masa pandemi Covid-19. Ancaman wabah virus corona akan 

semakin memanjang durasinya apabila adaptasi kebiasaan hanya dilakukan oleh 

sekelompok orang saja atau tidak dilakukan secara disiplin. Kebiasaan yang lama 

seperti bergerombol atau berkerumun, berjabat tangan dan enggan cuci tangan 

harus mulai ditinggalkan karena beresiko terjadi penularan COVID-19. Dalam hal 

ini kelompok KKN UNISSULA Periode XII kelompok 168 melakukan kegiatan 

berupa pendampingan dan pemantauan bagi masyarakat yang terdiagnosa medis 

Covid-19 pada masa isolasi mandiri di rumah. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari 

Senin, 19 Juli 2021 – Rabu, 4 Agustus 2021 yang dilaksanakan secara virtual 

dengan pendampingan tenaga kesehatan seperti Dokter, Perawat, dan Apoteker 

yang sudah dijadwalkan pada program UVHC (Unissula Virtual Home Care). 

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang COVID-19 pada masa isolasi 

mandiri peserta KKN akan memberikan pendampingan konsultasi dan video 

edukasi sesuai dengan sumber dan referensi dari artikel jurnal, kami kelompok 

KKN 168 berharap pasien isolasi mandiri dalam program UVHC dapat melewati 

masa isolasi mandiri dengan aman, nyaman dan segera sehat kembali. 
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PENDAHULUAN 

World Health Organization (WHO) telah menetapkan virus COVID-19 sebagai 

pandemi global. Sejak kasus pertama di Indonesia tanggal 2 Maret 2020 jumlah 

kasusnya terus meningkat hingga tersebar di 32 propinsi di Indonesia. Dampak 

COVID-19 ini terjadi pada semua sendi kehidupan, bahkan 80% dampaknya terjadi 

pada sektor non-kesehatan. COVID-19 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi 

yang sangat masif secara global Winanti & Mas'udi (2020). Wabah virus COVID-

19 mempunyai efek kompleksitas yang tinggi sejalan dengan upaya dalam 

menanggulangi dampak COVID-19, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menetapkan bencana non-alam 

penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2020). 

Kondisi pandemi COVID-19 ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian 

pemerintah karena berdampak pada berbagai bidang kehidupan terutama bidang 

kesehatan dimana banyak orang yang rentan terhadap virus ini seperti orang tua, 

dan orang dengan kondisi medis kronis, seperti diabetes dan penyakit jantung 

seperti hipertensi Lisa (2020). Hipertensi merupakan salah satu komorbid yang 

paling sering ditemui pada pasien COVID-19 PDPI, PERKI, PAPDI,PERDATIN, 

IDAI, (2020). Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai virus COVID-19 ini 

akan menimbulkan dampak sosial yang besar karena masyarakat tidak dapat 

memilah informasi yang benar. 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang di 

integrasikan dengan menggunakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, 

penelitian, dan pelayanan masyarakat. Mahasiswa diharapkan sanggup 

meningkatkan rasa kepedulian terhadap masyarakat serta mampu menanggulangi 

problematika secara cepat dan tepat. KKN TEMATIK ialah salah satu model KKN 

yang dapat dijalankan oleh mahasiswa selain KKN konvensional, KKN- PPL, serta 

KKN Mandiri. 

KKN pada periode ke XII kali ini menjunjung tema “Sehat, Bangkit, dan Maju 

Berdampingan dengan COVID-19” salah satu program yang ada didalamnya adalah 

Unissula Virtual Home Care. Selama kegiatan KKN mahasiswa ditempatkan pada 

lokasi domisili masing-masing dan ditujukan pada masyarakat terdampak COVID-

19. Di era pandemi ini pelaksanaan KKN berlangsung secara daring dan mematuhi 

protokol kesehatan dengan tetap memegang nilai Budai UNISSULA.   Selain 

menjadi bukti nyata mahasiswa terhadap masyarakat, hal tersebut digunakan 

sebagai sarana edukasi untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di 

Indonesia. 

Dalam hal ini Universitas Islam Sultan Agung Semarang meyelenggarakan 

kegiatan KKN Tematik COVID 19 ber-BudAI. Kegiatan KKNT COVID 19 ini 

diselenggarakan di UVHC Kota Semarang. Program kerja dari mahasiswa KKNT 
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COVID 19 yaitu Program kerja dari mahasiswa KKNT COVID 19 yaitu Kelompok 

168 melayani masyarakat yang bergabung dalam UVHC. Kegiatan KKN 

TEMATIK COVID-19 UNISSULA PERIODE XII dilakukan dengan beberapa 

tahapan. Tahap awal yang dilakukan oleh pembuatan surat tugas yang diterbitkan 

oleh Rektorat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang digunakan sebagai 

bukti untuk meminta izin menjadi admin dari UVHC ini. 

 

METODE 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 minggu lebih mulai tanggal 19 Juli 2021 sampai 

4 Agustus 2021. Setelah izin dari pihak UVHC, Maka Kelompok 168 KKN 

TEMATIK COVID-19 melanjutkan dan koordinasi dengan koordinator UVHC. 

Koordinasi dan kegiatan dengan pasien COVID-19 dalam UVHC dilakukan secara 

daring. Kelompok berada dalam tim UVHC yang terbagi menjadi beberapa tim, 

antara lain: tim pendaftaran, tim konsultasi dokter, dan tim pemantauan. Untuk 

kelompok 168 mendapat tugas berada pada tim konsultasi dokter. Disini kami akan 

membantu dokter yang berjaga dengan melakukan anamnesis dan menyimpulkan 

hasil dari konsultasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KKN Tematik COVID-19 ini dilakukan di UVHC kota Semarang pada tanggal 19 

Juli 2021 hingga 4 Agustus 2021 dengan mengusung beberapa program kerja 

mengenai edukasi dan pelayanan pada masyarakat isoman yang menggunakan 

layanan UVHC. UVHC (Unissula Virtual Home Care ) merupakan layanan virtual 

yang siap siaga mendampingi pasien yang telah dinyatakan terkonfirmasi positif 

COVID-19 baik yang tidak bergejala ataupun yang bergejala yang menjalani isolasi 

mandiri dirumah, UVHC memberikan layanan konsultasi virtual dengan dokter, 

pendampiungan virtual oleh perawat, konseling spiritual dan psikologis, ilmu yang 

bermanfaat dan penyediaan akses obat – obatan. Dalam UVHC ini juga 

memberikan  Edukasi COVID-19 dilakukan agar masyarakat mengetahui info-info 

terkini tentang COVID-19, tips-tips penggunaan masker, mencuci tangan dan pola 

hidup sehat, mengetahui tata cara pemantauan saat terkonfirmasi positif dan 

melakukan isoman, mengetahui penanggulangannya Sulaeman & Supriadi, (2020) 

.  

Gejala yang ditimbulkan dapat berupa gejala umum dan gejala khusus, hingga 

gejala parah. Gejala umum terdiri dari batuk, demam, sesak nafas, pegal-pegal, dan 

kelelahan. Gejala khas seperti sakit kepala, kongesti nasal, kehilangan rasa atau 

penciuman, batuk berdahak, gangguan pernapasan, nyeri otot, dan sendi. Gejala 

yang lebih parah dapat berupa pneumonia, batuk disertai pengeluaran darah, 

leukopenia, dan gagal ginjal disertai adanya protein dan darah di dalam urin Steps 

et al (2021). 
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Pasien yang telah dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 dapat melakukan isolasi 

mandiri dan pemantaun dengan mengikuti layanan UVHC dan dapat melakukan 

Bed-rest dan hindari perpindahan pasien atau ruangan. Jika perlu menunggu, 

pastikan ruang tunggu terpisah. Isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak 

pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, baik isolasi mandiri di rumah maupun 

di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah. Pasien dipantau melalui melalui 

telepon oleh petugas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kontrol di 

FKTP terdekat setelah 10 hari karantina untuk pemantauan klinis. Dalam hal 

ini  mengajak pasien dan keluarga pasien untuk menerapkan tata cara isolasi 

mandiri, dengan menerapkan untuk dirumah saja, menjaga jarak, menghindari 

kerumunan, mencuci tangan, dan memakai masker Ontario (2019). 

Bagi anggota keluarga yang berkontak  erat dengan pasien 

sebaiknya     memeriksakan diri ke FKTP/Rumah Sakit. Anggota keluarga selalu 

pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter dari pasien, selalu mencuci tangan, jangan 

sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan bersih, ingat membuka jendela rumah 

agar sirkulasi udara tertukar, bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin 

tersentuh pasien misalnya gagang pintu, perhatikan ventilasi, cahaya dan udara, 

membuka jendela kamar secara berkala, bila memungkinkan menggunakan APD 

saat membersihkan kamar (setidaknya masker dan bila memungkinkan sarung 

tangan dan google), cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer 

sesering mungkin, bersihkan kamar setiap hari bisa dengan air sabun atau bahan 

desinfektan lainnya. 

Melakukan isolasi mandiri di rumah/ fasilitas karantina selama maksimal 10 hari 

sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. 

Jika gejala lebih dari 10 hari, maka isolasi dilanjutkan hingga gejala hilang 

ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah 

maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah. Setelah melewati masa 

isolasi pasien akan kontrol ke FKTP terdekat Riadi (2019). 

Bagaimana langkah isolasi dan karantina pada orang sebelum dan setelah menerima 

hasil tes diagnostik COVID-19, alasan mengapa pasien tersebut perlu menjalani tes 

diagnostik COVID-19 adalah:  

1. Anda memiliki gejala kemungkinan infeksi 

2. Anda kontak erat dengan pasien yang terinfeksi COVID-19, atau 

3. Anda berada di tempat pekerjaan yang membutuhkan anda dilakukan 

pemeriksaan diagnostik COVID-19 

Petunjuk dibawah ini akan membantu anda menentukan apa yang harus anda 

lakukan saat anda berada dalam kurun waktu menunggu hasil tes diagnostik 

COVID-19, dan apa yang harus anda lakukan ketika hasil tes diagnostik tersebut 

keluar. Apa yang anda dapat lakukan ketika anda menunggu hasil tes diagnostik: 
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1. Apabila anda memiliki gejala COVID-19, ikuti langkah isolasi mandiri sembari 

menunggu hasil keluar. Gejala COVID-19 meliputi: demam atau kedinginan, 

batuk, sesak nafas atau kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, nyeri otot atau 

tubuh, kelelahan, mual, muntah atau diare, sakit kepala, kehilangan indera perasa 

dan penciuman. 

2. Jika anda tidak memiliki gejala tetapi kontak erat dengan orang terinfeksi 

COVID-19, ikuti langkah-langkah karantina sembari menunggu hasil tes 

diagnostik keluar. 

3. Apabila anda tidak memiliki gejala COVID-19 dan tidak kontak dekat, anda 

hanya perlu menunggu hasil tes Anda. Anda tidak perlu mengikuti langkah 

isolasi atau karantina. 

Apa yang harus dilakukan setelah anda mendapatkan hasil tes: Apabila anda 

dinyatakan positif COVID-19, ikuti Langkah-Langkah Isolasi. Apabila hasil tes 

diagnostik anda negatif dan:  

1. Anda adalah kontak dekat dari orang yang positif COVID-19 Ikuti terus langkah 

karantina.  

2. Anda memiliki gejala COVID-19 tetapi tidak kontak erat dengan pasien 

COVID-19 ikuti langkah-langkah isolasi hingga 24 jam setelah resolusi demam 

dan perbaikan gejala lain (kecuali jika diarahkan oleh  dokter untuk tinggal di 

rumah lebih lama). 

3. Anda bukan kontak erat dan tidak memiliki gejala COVID-19 anda dapat 

melanjutkan aktivitas seperti biasa. 

Informasi yang dapat diberikan untuk pasien isolasi mandiri & karantina dirumah 

yaitu: 

1. Tetap di rumah kecuali untuk mencari perawatan medis.  

2. Jangan menggunakan transportasi umum. 

3. Jangan menyiapkan atau menyajikan makanan kepada orang lain. 

4. Batasi kontak dengan hewan peliharaan.  

5. Pisahkan diri anda dari orang lain di rumah anda.  

6. Jangan bertemu dengan oranglain yang berkunjung ke rumah anda. 

7. Jangan pergi bekerja, sekolah, atau tempat umum.  

8. Pakailah masker dan tutup mulut ketika batuk dan bersin. 

9. Bersihkan dan disinfeksi semua permukaan yang sering disentuh setiap hari.  

10. Sering-seringlah mencuci tangan. 

11. Jangan menggunakan barang-barang rumah tangga secara bersama dengan 

anggota keluarga yang lain.  

12. Istirahat dan minum banyak cairan.  

13. Cari perawatan medis apabila anda mengalami gejala atau gejala anda 

memburuk.  
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14. Cari perawatan medis apabila anda mengalami: kesulitan bernapas, dehidrasi, 

atau mengalami kebingungan. Hubungi pelayanan kesehatan dan beri tahu 

kondisi anda saat ini sedang dalam tahap isolasi mandiri, dan kenakan masker 

setiap saat. 

Apabila anda telah didiagnosis COVID-19 atau anda menunggu hasil tes diagnostik 

COVID-19, anda harus mengikuti isolasi mandiri dengan langkah-langkah berikut 

untuk mencegah penyebaran penyakit: 

1. Tetap di rumah sampai anda pulih dan tidak menular. 

2. Kebanyakan orang dengan COVID-19 memiliki penyakit ringan dan bisa 

sembuh di rumah. 

3. Pantau gejala anda dengan cermat dan cari bantuan medis perawatan jika gejala 

memburuk, terutama jika anda berada di faktor risiko penyakit penyerta yang 

lebih tinggi. 

4. Apabila anda memiliki gejala, anda dapat bersama orang lain setelah:  

a. Setidaknya 10 hari sejak gejala pertama muncul 

b. 24 jam tanpa demam (tanpa menggunakan obat penurun demam)  

c. Perbaikan gejala  

5. Apabila anda tidak memiliki gejala, anda dapat bertemu orang lain setelah:  

a. 10 hari telah berlalu sejak positif pertama anda melakukan tes diagnostik 

COVID-19 

b.  Catatan: Jika anda mengalami gangguan kekebalan yang parah atau sakit, 

dokter mungkin merekomendasikan periode isolasi yang lebih lama.  

c. Tutup Kontak: Apabila anda memiliki konfirmasi tes diagnosis COVID-19 

positif, maka semua orang yang memiliki kontak dekat dengan anda dalam 

48 jam sebelum anda bergejala dimulai sampai anda harus isolasi diri ikuti 

langkah karantina di rumah.  

d. Bagaimana jika anda tidak dapat memisahkan diri dari orang lain? 

e. Siapa saja yang terus berhubungan dekat dengan anda perlu memperpanjang 

karantina mereka hingga 10 hari sejak anda selesai mengisolasi 

Gambar ilustrasi di bawah menjelaskan alur isolasi mandiri di rumah beserta gejala 

yang di alami pasien. 

Dalam program ini kami fokus untuk melayani pasien saat isolasi mandiri untuk 

mengurangi rasa khawatir pasien saat menjalakan isolasi mandiri, apabila pasien 

memiliki gejala atau kekhawatiran secara tiba-tiba pasien dapat menayakan pada 

tenaga medis melalui group konsultasi UVHC. Kami juga membuat konten edukasi 

dibuat dalam bentuk video animasi yang berisi tentang pemantauan pasien covid 

saat melakukan isolasi mandiri di rumah dan cara pencegahannya serta adaptasi 

kebiasaan baru pada masa pandemi kemudian disosialisasikan secara online melalui 

media social youtube, facebook dan instagram agar masyarakat mengetahui cara 

pemantauan dan hal – hal apa saja yang dapat dilakukan ketikan terkonfirmasi positi 
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COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah,  juga bagaimana cara 

menghadapi masa pandemi dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru pada masa 

pandemi saat ini, yang kemudian disosialisasikan secara online kepada masyarakat 

dan pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Target sasaran dari 

kegiatan ini adalah masyarakat Indonesia yang sedang menjalani isolasi mandiri. 

Adapun program yang telah dilaksanakan dalam KKN Tematik COVID-19 di 

UVHC adalah sebagai berikut : 

1. Room WhatsApp Pendaftaran 

 
Gambar 1. Room WhatsApp Pendaftaran 

Masyarakat yang menggunakan layanan UVHC akan masuk kedalam room 

WhatsApp ini dan mendaftar (link pendaftaran https://bit.ly/virtualhomecare). 

Di room pendaftaran akan ada Mahasiswa Fakultas Ilmu keperawatan dan 

Mahasiswa Kedokteran. Setelah pasien melakukan pendaftaran  mahasiswa akan 

membantu pasien menuju ruang konsultasi  yang akan dipindahkan pada Room 

WhatsApp Konsultasi Dokter guna berkonsultasi dengan dokter jaga oleh 

mahasiswa KKN yang telah berjaga di Room pendaftaran Terdiri dari 1 Perawat 

dan 5 Mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan. Setelah dilakukan pengisian data 

awal maka akan diarahkan menuju Room Dokter yang berjaga pada hari itu: 

Dokter Ajeng (Senin dan Rabu pagi): https://bit.ly/dr_Ajeng, Dokter Henny 

(Senin dan Rabu siang): https://bit.ly/dr_Henny, Dokter Rizkie (Selasa Siang 

dan Jum’at Pagi): https://bit.ly/dr_Rizkie, Dokter Citra (Selasa dan Kamis Pagi): 

https://bit.ly/dr_Citra, Dokter Dian (Kamis dan Jum’at Siang): 

https://bit.ly/dr_Dian, Dokter Afri (Sabtu): 

https://chat.whatsapp.com/JeqnaDytZUF8Z3prTJfITb.  

 

https://bit.ly/virtualhomecare
https://bit.ly/dr_Henny
https://bit.ly/dr_Rizkie
https://bit.ly/dr_Citra
https://bit.ly/dr_Dian
https://chat.whatsapp.com/JeqnaDytZUF8Z3prTJfITb
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2. Room WhatsApp Konsultasi 

 
Gambar 2. 2. Room WhatsApp Konsultasi 

 

Masyarakat yang telah mendaftar akan melakukan konsultasi dengan dokter 

jaga, melalui chat atau video call dibantu oleh mahasiswa Universitas Islam 

Sultan Agung yang mengikuti  KKN pada periode XII  dari mahasiswa 

Kedokteran Umum dan Fakultas Ilmu Keperawatan menuju ke Room WhatsApp 

untuk melakukan konsultasi dokter jaga link Dokter Ajeng: 
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https://bit.ly/dr_Ajeng, Dokter Henny: https://bit.ly/dr_Henny, Dokter Rizkie : 

https://bit.ly/dr_Rizkie. 

Dalam satu Room konsultasi terdiri atas dokter jaga dan akan dibantu oleh 

mahasiswa kedokteran. Setelah menerima pasien dan melakukan pemeriksaan, 

dokter melakukan pemilahan pasien menjadi 3 kategori Ringan, Sedang dan 

Berat berdasarkan Clinical Pathway yang telah disepakati oleh tim Dokter. 

Kemudian Pasien diarahkan untuk masuk ke Room Pemantauan sesuai dengan 

kondisi klinisnya: 

 Pasien dengan tanda gejala Ringan (kode Hijau) akan dimasukkan dalam link 

grup WhatApp: https://bit.ly/Masya_Allah 

 Pasien dengan tanda gejala Sedang (kode Kuning) akan dimasukkan dalam 

link grup WhatApp: https://bit.ly/Syukur_Alhamdulillah 

 Pasien dengan tanda gejala Berat (kode Merah) akan dimasukkan dalam link 

grup WhatApp: https://bit.ly/Subhana_Allah  

 

3. Room WhatsApp Pemantauan 

 
Gambar 3. 3. Room WhatsApp Pemantauan 

 

Masyarakat yang telah melakukan konsultasi dengan dokter akan dimasukkan 

pada Room WhatsApp Pemantauan guna untuk dilakukan pemantauan keadaan 

pasien oleh dokter dan dibantu mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung yang 

mengikuti KKN pada periode XII dari mahasiswa Kedokteran Umum 

dan  mahasiswa  Fakultas Ilmu Keperawatan. 

https://bit.ly/dr_Henny
https://bit.ly/dr_Rizkie.
https://bit.ly/Masya_Allah
https://bit.ly/Syukur_Alhamdulillah
https://bit.ly/Subhana_Allah


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

 

“Sehat, Bangkit dan Maju Berdampingan Dengan Covid-19” || 212 
 

Pada Room WhatsApp Pemantauan pasien akan memasuki sesuai dengan berat 

ringannya. Room WhatsApp Pemantauan :  

1. Pasien Ringan/Hijau Group WA MasyaAllah  

Dokter konsulen : dr. Ajeng, Perawat, Psikolog, Spiritual 

2. Pasien Sedang/Kuning Group WA Alhamdulillah 

Dokter konsulen : dr. Henny, Perawat, Psikolog, Spiritual 

3. Pasien Berat/Merah Group WA Subhanallah 

Dokter konsulen : dr. Rizkie, Perawat, Psikolog, Spiritual 

Persiapan Rujuk 

 

PENUTUP  

KKN TEMATIK COVID-19 PERIODE XII Kelompok 168 yang dilakukan di 

UVHC selama 18 hari dengan target pada kesehatan masyarakat dikemas dalam 

program yaitu UVHC. Program tersebut bertujuan untuk melayani dan memberikan 

edukasi pada masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Secara virtual, 

hasil yang dilihat kelompok kami dalam program UVHC ini sangat bagus dan 

sangat bermanfaat untuk pasien isoman. Serta mendapat feedback baik dari pasien 

yang telah menggunakan layanan UVHC. 
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ABSTRAK 

 

Saat ini covid-19 yang disebabkan oleh coronavirus menjadi sebuah pandemi yang 

terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Pandemi 

Covid-19 di Indonesia merupakan penyakit serius yang memerlukan berbagai 

upaya pencegahan agar penyebarannya dapat segera dihentikan. Berbagai cara telah 

dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melawan hadirnya wabah pandemi tersebut. 

Diantaranya yaitu dengan menerapkan 3M (Mencuci Tangan, Menjaga jarak, 

Memakai Masker). Dan sekarang ini, salah satu upaya yang sedang digerakkan oleh 

pemerintah yaitu dilaksanakannya program vaksinasi, banyak diresmikan sentra 

vaksin diberbagai daerah diseluruh wilayah Indonesia. Salah satu sentra vaksin 

yang ada di Semarang yaitu Sentra Vaksin Unissula yang bertempat di area kampus 

Unissula tepatnya di ruang auditorium. Sentra Vaksin Unissula membuka peluang 

bagi mahasiswa/i nya yang sedang melaksanakan KKN untuk bisa mengadakan 

KKN di Sentra Vaksin tersebut. Dari hal tersebut, kelompok 111 KKN Unissula 

periode XII mengajukan diri untuk melaksanakan KKN di Sentra Vaksin Unissula 

untuk ikut serta membantu masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi. Program kerja 
yang dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang oleh 

penyelenggara Vaksinasi itu sendiri dan tentunya dalam melaksanakan tugas 

tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan. Rangkaian kegiatanya yaitu 

melayani registrasi peserta vaksinasi, yang mana kami akan meng-input-kan data 

peserta ke dalam website victori yang telah disediakan oleh dinas kesehatan Kota 

Semarang. Kemudian kami melayani pada pos sertifikasi atau pencetakan kartu 

vaksin, yang mana setelah masyarakat/peserta melakukan vaksinasi akan 

memperoleh kartu vaksin sebagai tanda bahwa peserta tersebut telah divaksin. 

Kelompok kami juga membuat poster mengenai manfaat vaksin covid-19 agar 

masyarakat dapat mengetahui manfaat apa saja yang diperoleh dari vaksin yang 

telah diberikan. Dengan adanya sentra vaksin ini diharapkan dapat membantu 

mailto:bagusswp@unissula.ac.id
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masyarakat dalam melakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran dan dampak 

buruk akibat virus covid-19. 

 

PENDAHULUAN 

Coronavirus adalah suatu jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan 

atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran 

pernapasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit 

Covid-19. Virus baru dan penyakit yang disebabkan coronavirus ini tidak dikenal 

sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 

ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh 

dunia termasuk negara Indonesia (Organization, 2021). Pandemi Covid-19 di 

Indonesia merupakan penyakit serius yang memerlukan berbagai upaya 

pencegahan agar penyebarannya dapat segera dihentikan. Berbagai cara telah 

dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melawan hadirnya wabah pandemi yang 

disebut sebagai Covid-19. Diantaranya yaitu dengan menerapkan 3M (Mencuci 

Tangan, Menjaga jarak, Memakai Masker), (Viska, 2020). Saat ini salah satu upaya 

yang sedang digerakkan oleh pemerintah yaitu dilaksanakannya program vaksinasi, 

banyak diresmikan sentra vaksin diberbagai daerah diseluruh wilayah Indonesia. 

Sentra Vaksin COVID-19 merupakan sebuah tempat pelayanan vaksinasi untuk 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota 

Semarang membuka layanan sentra vaksinasi dengan prioritas lansia, pra lansia, 

pelayan publik, dan masyarakat umum di berbagai tempat di Kota Semarang seperti 

di Universitas Sultan Agung (UNISSULA). Pendaftaran dapat dilakukan melalui 

website victori.semarangkota.go.id. Adanya sentra vaksin ini untuk membatu dan 

melayani masyarakat dalam melakukan vaksinasi guna mencegah penularan virus 

covid-19 (KESEHATAN, 2021). 

KKN TEMATIK ber-BudAI merupakan kuliah wajib yang tercantum dalam 

kurikulum fakultas dan harus ditempuh oleh semua program strata S1 dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Mahasiswa dituntut 

mengembangkan kompetensi melalui pengalaman di masyarakat dan 

pengaplikasian teknologi di era revolusi Industri 4.0 sehingga mampu menjadi nilai 

tambah mahasiswa selama kuliah di UNISSULA. KKN TEMATIK ber-BudAI 

sangat penting dalam memenuhi capaian pembelajaran pada kurikulum KKN 

TEMATIK pada aspek sikap. KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI merupakan 

kegiatan akademik perguruan tinggi yang dimanifestasikan melalui Tri Dharma 

Perguruan Tinggi; yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilaksanakan secara integrasi berdasar nilai-nilai Islam. Pelaksanaan KKN 

dalam situasi pandemi covid 19 yang belum berakhir diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara berkelompok dan secara 
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daring dengan menghasilkan beberapa kegiatan atau luaran pengabdian masyarakat 

yang bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak covid 19.  

KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI adalah KKN dalam bentuk pengabdian 

masyarakat yang dilaksanakan di desa mitra maupun non mitra UNISSULA 

bertema-kan SEHAT, BANGKIT DAN MAJU BERDAMPINGAN DENGAN 

COVID-19 bagi masyarakat terdampak covid 19 yang dilaksanakan secara 

langsung dilapangan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat maupun 

dengan sistem on-line dengan tetap memegang nilai-nilai BUDAI UNISSULA. 

KKN TEMATIK COVID-19 ber-BudAI merupakan proses pembelajaran 

mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung dan tidak langsung di tengah 

masyarakat untuk terlibat aktif dan kreatif meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, khususnya masyarakat terdampak covid 19 menuju pengembangan 

peradaban Islam sesuai dengan Visi dan Misi UNISSULA. 

Oleh karena itu, karena kondisi covid-19 di Indonesia masih tergolong serius dan 

adanya sentra vaksin di UNISSULA sendiri, maka diadakanlah KKN di sentra 

vaksin tersebut, untuk membantu program kemanusiaan dalam pelaksanaan proses 

vaksinasi bagi masyarakat umum. Ada beberapa kelompok yang mengajukan KKN 

di Sentra Vaksin Unissula, salah satunya yaitu kami dari kelompok 111. Masa 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) berjalan selama kurang lebih 18 hari dimulai sejak 

tanggal 2 s/d 19 Agustus 2021. Di Sentra vaksin tersebut kami membantu melayani 

masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi, yang mana tugas atau kegiatan yang 

kami lakukan yaitu melayani pada bagian registrasi peserta vaksin dan melayani 

pada bagian sertifikasi atau pencetakan kartu peserta yang sudah melaksanakan 

vaksin baik vaksin dosis pertama maupun vaksin dosis ke dua. Pelaksanaan vaksin 

di Sentra vaksin Unissula diadakan pada hari senin sampai jum’at dan buka pada 

pukul 07.30 WIB s/d 11.30 WIB, setiap pagi sebelum pelaksanaan vaksin dimulai 

diadakan briefing untuk menjelaskan teknis pelaksanaan dan pemberian informasi, 

kemudian di siang harinya setelah semuanya selesai diadakan evaluasi kinerja pada 

satu hari tersebut  untuk mengetahui kendala apa saja yang telah dihadapi agar 

menjadi pembelajaran untuk hari selanjutnya.  

 

METODE 

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

Semarang dilakukkan pada bulan Agustus  2021, yang bertempat di Sentra Vaksin 

Unissula. Program kerja yang dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan yang sudah 

dirancang oleh penyelenggara Vaksinasi itu sendiri dan tentunya dalam 

melaksanakan tugas tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku 

seperti memakai double masker dan selalu menggunakan hand sanitizer guna 

mencegah penularan virus Covid-19 semakin bertambah. Pada kegiatan ini tim 

KKN Kelompok 111  menggunakan metode rolling job dimana kegiatan tersebut 
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dibuat berjadwal setiap harinya sehingga para operator IT bisa bekerja bergantian 

setiap harinya, dengan melihat jumlah peserta vaksin yang sangat banyak setiap 

harinya yakni ratusan sampai ribuan masyarakat yang mendaftar, dengan metode 

rolling job tersebut akan meringankan para petugas operator IT yaitu kami para 

peserta KKN Tematik Periode XII dalam melayani masyarakat.  

Program kerja ini kami laksanakan setiap hari dari jam 08:00 WIB sampai selesai 

tergantung pada berapa banyak jumlah peserta vaksinasi pada hari itu, yang dimulai 

pada tanggal 2 Agustus sampai tanggal 19 Agustus 2021, yang dilaksanakan di 

Auditorium Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kegiatan KKN 

kelompok 111 dibagi menjadi dua bagian di operator IT yaitu Registrasi dan 

sertifikasi, untuk bagian registrasi yaitu bagian yang bertugas untuk melakukan 

registrasi pendaftaran para peserta vaksinasi seperti mengecek data identitas peserta 

di Victori dan meng-input data identitas para peserta vaksinasi di website P-Care, 

sedangkan sertifikasi yaitu bertugas untuk melakukan pencetakan kartu 

vaksinasi  para peserta yang telah menerima vaksin baik vaksin dosis pertama 

maupun vaksin dosis kedua. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program kerja kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 111 di Sentra Vaksin 

Unissula ini dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jobdesc yang telah 

dibagi oleh panitia Proyek Kemanusiaan Vaksin yang berada di Sentra Vaksin 

Unissula. Selain itu dalam program kerja ini kami juga melakukan pembuatan 

poster mengenai manfaat vaksin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat 

tentang betapa pentingnya vaksin Covid-19. Untuk jobdesc pada Sentra Vaksin 

Unissula ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu bagian registrasi, 

screening, vaksinasi, dan sertifikasi. Sedangkan untuk kelompok KKN kami sendiri 

hanya ditempatkan pada bagian registrasi dan sertifikasi. Berikut ini rincian dari 

kegiatan KKN kelompok 111 pada SentraVaksin Unissula. 

1. Registrasi peserta Vaksin 

Tahap registrasi merupakan tahapan awal dari alur proses vaksinasi di 

SentraVaksin Unissula. Namun dalam proses alur vaksinasi mulai dari awal 

sampai dengan akhir tidak luput oleh dua aplikasi/website yang digunakan 

untuk mengolah data peserta vaksinasi yang melakukan vaksinasi pada Sentra 

Vaksin Unissula ini.  

Yang pertama adalah aplikasi Primary Care (P-Care) merupakan bagian 

terintegrasi dari Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang 

diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 

(detikcom, 2021). Aplikasi ini mendukung pendataan sasaran, proses registrasi 

dan verifikasi sasaran penerima vaksin, screening status kesehatan, penentuan 
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lokasi dan jadwal vaksinasi, penentuan alokasi serta monitoring logistik vaksin, 

dan pencatatan hasil pemberian/pelayanan vaksinasi (Azanella, 2021). 

 

 
Gambar 1. Halaman awal P-Care untuk petugas vaksinasi 

 

Adapun tiga fungsi utama dari aplikasi ini adalah untuk membantu proses 

registrasi para penerima vaksin COVID-19, mencatat status kesehatan para 

penerima vaksin COVID-19, dan melaporkan hasil vaksinasi COVID-19. 

Secara umum, aplikasi P-Care Vaksinasi ini bertujuan untuk membantu proses 

pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat, agar dapat berjalan dengan 

lancar, efektif, dan efisien. Selain itu, aplikasi ini dapat membantu berbagai 

pihak dalam menampilkan data vaksinasi secara realtime (Saputra, 2021).  

Selanjutnya adalah website Victori Semarang (victori.semarang.go.id) yang 

memiliki fungsi yang mirip dengan aplikasi P-Care. Website ini dibuat oleh 

pemerintah kota Semarang yang tujuan utamanya untuk mendata data vaksinasi 

masyarakat yang berada di kota Semarang. Website ini dapat membantu warga 

asli dari kota Semarang maupun masyarakat yang tinggal di kota Semarang 

untuk melakukan pendaftaran vaksinasi yang diadakan di berbagai fasilitas 

kesehatan maupun sentra vaksin yang berada di kota Semarang. Kriteria untuk 

mendaftar di website victori semarang ini pun beragam mulai dari pendaftaran 

umum, lansia, gercep (remaja), serta ibu hamil (Semarang, 2021). 
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Gambar 2. Tampilan awal dari website victori semarang 

 

Setelah membahas tentang dua website/aplikasi tersebut, selanjutnya masuk ke 

proses registrasi pada Sentra Vaksin Unissula ini. Pertama-tama adalah 

pengecekan data peserta vaksin yang merupakan tahapan awal yang sangat 

penting dalam proses vaksinasi di bagian registrasi.  

 
Gambar 3. Proses pengecekan data peserta vaksin 

 

Dalam tahap tersebut petugas registrasi akan meminta kartu identitas peserta 

vaksin (KTP) beserta formulir yang telah diberikan untuk tahap pengecekan 

data. Petugas registrasi akan memastikan data pada Kartu Tanda Penduduk dan 

formulir milik peserta vaksin sudah sesuai dengan data yang terdaftar pada 

website victori. Proses pengecekan data ini sangatlah penting karena jika data 

peserta vaksin yang terdaftar pada website victori berbeda dengan data pada 

disdukcapil (KTP) ataupun data peserta vaksin justru tidak ditemukan pada 

website victori, maka ada kemungkinan bahwa data peserta tersebut diragukan 

atau bahkan palsu. 
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Gambar 4. Halaman pencarian NIK data peserta Vaksin 

 

Apabila sudah dipastikan data tersebut benar dan telah sesuai maka petugas 

registrasi akan menuju ke halaman P-Care untuk memasukkan NIK peserta 

vaksin untuk mencari nomer tiket, setelah mendapatkan nomer tiket maka 

petugas registrasi akan memasukan data identitas peserta vaksin ke website P-

Care dan menyimpannya sebagai tanda bahwa peserta vaksin tersebut telah sah 

dan benar terdaftar dan bisa menuju tahapan proses selanjutnya. 

 

 
Gambar 5. Proses memasukkan data peserta vaksin ke P-Care 

 

Pada tahap input data peserta ini, petugas membutuhkan beberapa data dari 

peserta vaksinasi, terutama peserta vaksinasi tahap pertama. Petugas 

membutuhkan data NIK, nama, nomor telepon, pekerjaan, tanggal lahir, jenis 

kelamin, dan alamat dari peserta vaksin. Disini sangat perlu diperhartikan pada 

kolom nomor telepon peserta vaksin. Nomor telepon milik peserta vaksin tahap 

pertama, diharuskan menggunakan nomor telepon yang dapat dihubungi 
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melalui Short Message Service (SMS). Hal ini dikarenakan untuk 

pemberitahuan mengenai informasi tentang vaksin seperti link sertifikat vaksin 

maupun jadwal untuk vaksinasi yang kedua, akan dikirimkan melalui SMS ke 

nomor telepon tersebut. Untuk data-data yang lainnya juga perlu diperhatikan 

sebelum melakukan input data tersebut. Hal tersebut dikarenakan cukup sulit 

untuk mengubah data peserta/penerima vaksin yang sudah masuk kedalam 

sistem, bahkan ada kemungkinan data tersebut tidak bisa diubah kembali. 

 

 
Gambar 6. Halaman input data peserta vaksin pada website P-Care 

 

Setelah registrasi pendaftaran selesai maka petugas akan mengarahkan peserta 

vaksin untuk melanjutkan ke proses screening. Dibagian tersebut peserta 

vaksin akan melakukan cek tensi darah, dan jika tekanan darahnya normal 

maka data peserta vaksin tersebut akan dicatat dan peserta vaksin 

diperbolehkan untuk melanjutkan ke proses vaksinasi. 

 

2. Sertifikasi penerima Vaksin 

Sertifikasi yaitu menvalidasi data peserta yang telah menerima vaksin serta 

mencetak kartu vaksinasi sebagai bukti bahwa pasien telah mendapatkan 

vaksin. Setelah mendapatkan suntikan vaksin maka para peserta vaksinasi akan 

diarahkan ke ruang tengah auditorium unissula selama kurang lebih 15 menit 

sembari menunggu panggilan dari security untuk menuju ruang sertifikasi. 
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Gambar 7. Proses observasi di ruang tengah auditorium 

 

Setelah mendapat panggilan maka peserta vaksin akan langsung diarahkan 

menuju ruang sertifikasi setelah masuk ruang sertifikasi maka petugas 

sertifikasi mempersilahkan peserta vaksin mengisi daftar hadir di lembar kertas 

yang telah disediakan. Dalam proses sertifikasi petugas juga harus menanyakan 

kepada pasien tentang keluhan yang dirasakan pasca mendapatkan suntikan 

dosis vaksin, apabila pasien mempunyai keluhan maka petugas sertifikasi akan 

mencatat pasien tersebut memiliki keluhan, apabila tidak ada maka petugas 

mencatatnya dengan tanpa keluhan. 

 
Gambar 8. Proses sertifikasi penerima vaksin 

 

Setelah menanyakan tentang keluhan kemudian petugas sertifikasi akan 

mencatat data pasien yang telah menerima vaksin pada website victori. Petugas 

akan memastikan kembali data penerima vaksin apakah sudah sesuai atau 

belum. Data penerima vaksin ini nantinya akan disimpan pada website Victori 

yang nantinya akan diolah oleh Pemerintah Kota Semarang itu sendiri. 
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Gambar 9. Proses memasukkan data penerima vaksin ke website Victori 

 

Setelah data dipastikan sudah benar maka petugas akan menyimpan data 

tersebut, kemudian setelah selesai petugas akan mencetak kartu vaksin dan 

memberikannya kepada peserta vaksinasi. 

 

 
 

Gambar 10. Hasil cetak kartu vaksin 

 

Setelah kartu vaksin selesai dicetak, petugas akan menjelaskan kepada 

penerima vaksin mengenai informasi-informasi penting yang berkaitan 

mengenai vaksin tersebut. petugas menyampaikan kepada penerima vaksin jika 

ia mengalami keluhan atau efek samping setelah vaksin, penerima vaksin dapat 

menghubungi nomor telepon dokter yang telah tercatat di kartu vaksin untuk 
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berkonsultasi. Petugas juga menyampaikan mengenai jangka waktu untuk 

vaksin kedua serta prosedur untuk vaksinasi yang kedua nantinya di Sentra 

Vaksin Unissula. 

 

 
Gambar 11. Petugas menyampaikan informasi-informasi mengenai vaksin 

 

3. Membuat poster mengenai pentingnya vaksin Covid-19 

Pada program kerja ini kami berusaha untuk memberikan edukasi kepada 

masyarakat di lingkungan Sentra Vaksin Unissula. Kami melakukan 

research terlebih dahulu mengenai materi yang akan ditampilkan pada 

poster yang kami buat, agar materi yang kami sampaikan pada poster ini 

dapat dipahami dengan mudah dan tentunya diharapkan dapat bermanfaat 

bagi masyarakat. Poster kelompok KKN 111 ini mencakup tentang manfaat 

vaksin Covid-19 yang dirangkum dalam lima poin penting, sehingga hasil 

dari poster yang telah kami buat dapat dilihat pada gambar berikut (Halida, 

2021). 
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Gambar 12. Poster KKN kelompok 111 

 

Setelah membuat poster mengenai manfaat vaksin Covid-19 ini, selanjutnya 

kami memasang poster-poster yang telah kami cetak di beberapa tempat di 

Sentra Vaksin Unissula. Poster-poster ini kami pasang pada tempat-tempat 

yang tentunya strategis dan sering dilewati oleh peserta maupun penerima 

vaksin, serta warga Sentra Vaksin Unissula itu sendiri. Kegiatan 

pemasangan poster ini kami dokumentasikan kedalam foto-foto berikut. 

 

PENUTUP 

Para mahasiswa dan mahasiswi tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan 

didalam kelas saja yang hanya berupa teori, tetapi mahasiswa juga perlu sebuah 

intraksi diluar kelas untuk membangun pola pikir dan pola sikap dalam pemecahkan 

problem solving yang mereka temui diluar sana dalam lingkup yang lebih luas, 

untuk itu program KKN TEMATIK XII COVID-19 yang mana kegiatan tersebut 

mengharuskan mahasiswa/mahasiswi berinteraksi langsung dengan masyarakat, 

dengan latar belakang yang bermacam-macam merupakan kesempatan dan wadah 

bagi mahasiswa untuk belajar dan mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat 

dari kampus. Dengan waktu pelaksanaan KKN TEMATIK COVID-19 periode XII 

UNISSULA dari tanggal 2 Agustus s/d 19 Agustus 2021 atau selama delapan belas 

hari yang bertempat di Sentra Vaksin Auditorium Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang sudah melaksanakan beberapa program kerja yaitu :  

1. Membantu program kemanusiaan dalam kegiatan Vaksinasi Covid-19 di sentra 

vaksin unissula. 
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 Membantu pengecekan data serta registrasi peserta vaksin. 

 Membantu dalam penyelesaian sertifikasi peserta vaksinasi. 

2. Membuat poster. 

Membuat poster mengenai manfaat vaksin covid-19 dengan tujuan memberikan 

sebuah edukasi bagi masyarakat terutama bagi peserta vaksinasi di Sentra 

Vaksin Unissula. Kemudian kami mencetak poster tersebut dengan ukuran A1 

(90 x 60) dan memasang poster tersebut ditempat yang mudah dilihat oleh 

peserta vaksin. 
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