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Kata Pengantar

Tim KKN 47 mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya,
kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin dan bimbingan Allah,
tim peneliti mampu menyelesaikan rangkaian kegiatan KKN (Kuliah
Kerja Nyata) Universitas Slamet Riyadi tahun 2021, dan berhasil
membuahkan berbagai hasil positif. Hasil kegiatan ini pun kami
tuangkan dalam bentuk luaran KKN berupa buku “Catatan KKN 47:
Kontribusi Mahasiswa di Era Pandemi untuk Bangsa”.

Buku ini merupakan kolaborasi dari tim KKN 47 Universitas
Slamet Riyadi, tahun 2021. Di bawah arahan dan bimbingan Dosen
Pembimbing Lapangan, akhirnya tim KKN 47 bisa menyelesaikan buku
ini dengan berbagai lika-likunya. Meski era pandemi sedang
berlangsung dan menghasilkan beragam tantangan bagi kegiatan KKN,
tapi kami bersyukur bisa menyelesaikannya dan sekaligus memberi
kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat.

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat menjadi
penyemangat kami dalam menjalankan kegiatan KKN ini hingga selesai.
Harapan kami, apa yang kami jalankan dapat memberikan
kebermanfaatan bagi masyarakat, termasuk demi mendukung
kemajuan bangsa dan pembangunan nasional. Tak lupa, tim KKN 47
menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat keterbatasan dan
kelemahan dalam buku ini.

Surakarta, 31 Agustus 2021

Editor

Tim KKN 47
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Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat
pada Masa Pandemi Covid-19

(ACHRULDI NUGROHO)
Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi

Pengenalan Lokasi KKN
Kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawangmangu. Kecamatan

Tawangmangu merupakan satu dari 17 kecamatan yang ada di
Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan
kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan
kabupaten sragen disebelah utara, kabupaten ngawi dan kabupaten
Magetan (Jawa Timur) disebelah timur, kabupaten Wonogiri disebelah
selatan, serta kabupaten boyolali, kota Surakarta, dan kabupaten
Sukoharjo disebelah barat.

Letak geografis yang berada pada areal pegunungan membuat
Tawangmangu sebagai kawasan produksi pertanian penghasil sayur
mayur. Keberadaan obyek wisata air terjun grojokan sewu menjadi
penarik orang-orang perkotaan untuk membangun villa-villa, maupun
berinvestasi dengan mendirikan hotel-hotel dan penginapan. Sebagai
upaya perbaikan akses pemerintah juga melakukan perbaikan jalur
transportasi jalan yang menghubungakan antara Tawangmangu
dengan Magetan (Jawa Timur), pemerintah juga telah melakukan
rebuilding secara total pasar Tawangmangu yang tadinya berupa pasar
tradisional yang kumuh, kini telah berupa bangunan megah pasar
wisata. Karenanyalah kecamatan Tawangmangu ini manjadi salah satu
ikon wisata di kabupaten Karanganyar.

Kelurahan Kalisoro terdiri dari 3 dusun yaitu lingkungan Kalisoro,
lingkungan pancot kidul dan lingkungan pancot lor. Dari 3 dusun
tersebut terbagi menjadi 8 rw dan 23 rt. Lingkungan pancot kidul dan
lingkungan pancot lor secara geografis agak jauh dari kantor kelurahan
dan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.
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Kondisi geografis di lingkungan pancot ini masih banyak lahan yang
digunakan sebagai lahan pertanian. Sedangkan lingkungan Kalisoro
terletak dekat dengan jalur jalan raya serta tempat wisata.
Pandemi Di Lokasi KKN

Bupati Karanganyar, Juliyatmono terus mengingatkan seluruh
kades di kecamatan Tawangmangu untuk mengawasi covid-19 di
wilayah masing-masing. Seluruh kades juga diminta waspada juga
terkait suspect covid-19. Sebab kades dan lurah di kecamatan
Tawangmangu adalah satgas tingkat desa. Para kades juga diminta
untuk terus mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker,
cuci tangan, dan jaga jarak. Menurut survei yang dilakukan dinas
terkait, prosentasi masyarakat yang menggunakan masker masih 50
persen, yang cuci tangan masih 40 persen dan jaga jarak 30 persen.

Selain itu di sektor pariwisata kunjungan wisatawan ke
kabupaten Karanganyar sejak pandemi merosot hingga 60 persen.
Kebijakan pelonggaran aturan selama pemberlakukan pembatasan
kegiatan masyarakat (ppkm) beberapa waktu lalu tidak banyak
berpengaruh terhadap jumlah wisatawan. Kepala dinas pemuda dan
olahraga (disparpora) kabupaten Karanganyar titis sri jawoto mengaku,
meskipun beberapa kali sektor pariwisata sempat dibuka dan
diberikan kelonggaran untuk tetap menerima wisatawan, namun
memasuki pertengahan 2021 kunjungan wisata di bumi intanpari
mengalami penurunan 60 persen lebih.

Marketing communication nava hotel Tawangmangu, Devi
Susanti menyampaikan, adanya kebijakan PPKM tahap pertama dan
kedua, berdampak besar terhadap penurunan tingkat hunian. Selain
itu juga berdampak terhadap beberapa event atau acara lainnya yang
digelar di hotel. Menurutnya, adanya ppkm sebenarnya untuk tamu
non-grup tidak terlalu mengalami penurunan drastis. Hanya saja tamu
dari grup itulah yang terasa sekali penurunannya. Ada beberapa acara
yang terpaksa dibatalkan karena adanya pembatasan kegiatan. Dia
menjelaskan, pengelola lantas melakukan efisiensi untuk dapat tetap
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bertahan dalam kondisi seperti saat ini. Seperti penghematan daya
listrik, merumahkan karyawan dengan sistem libur tanpa dibayar, serta
penghematan pengeluaran yang sekira tidak diperlukan.
Masalah Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah sentra
penghasil komoditas sayuran di Jawa Tengah yang juga terkena
paparan virus covid-19 meskipun sampai dengan awal bulan juli masih
tergolong rendah. Sentra pengahasil sayur di kabupaten Karanganyar
berada di kecamatan Tawangmangu, Karangapandan, Matesih, Jenawi,
Jumapolo dan Ngargoyoso. Salah satu desa penghasil sayuran di
kecamatan Ngargoyoso adalah desa berjo. Mayoritas penduduk desa
Berjo berkerja sebagai petani dan buruh memiliki tingkat pendapatan
rata-rata tergolong rendah. Umumnya petani menjual produk dalam
bentuk segar dan istri dari petani atau buruh tersebut tidak
mempunyai pekerjaan tetap selain mengurus rumah tangga dan
bekerja sebagai pedagang di pasar maupun diberbagai tempat wisata
di kecamatan Ngargoyoso.

Jika sebelum pandemi petani bebas untuk tidak mengemas
produknya dan berdagang secara bebas dipasar, setelah pandemi
seperti sekarang guna menekan penyebaran pandemi model usaha
dan perdagangan semacam itu akan bermasalah sementara petani
maupun istri petani tersebut belum pernah untuk melakukan transaksi
lewat online. Sektor pendidikan, menteri pendidikan dan kebudayaan
menerbitkan surat edaran bertanggal 24 maret 2020 yang mengatur
pelaksanaan pendidikan pada masa darurat penyebaran coronavirus.
Semua institusi pendidikan di Indonesia tidak diperkenankan
melaksanakan pembelajaran secara langsung. Dalam surat edaran
tersebut dijelaskan bahwa proses belajar mengajar dilaksanakan di
rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh. Pembelajaran dengan
sistem daring atau jarak jauh dilaksanakan di semua jenjang
pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai jenjang perguruan
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tinggi. Pembelajaran di sekolah dasar menggunakan pembelajaran
daring dengan melalui bimbingan orang tua.

Selain itu di sektor perdagangan, perdagangan merupakan salah
satu sektor yang menjadi indikator kemajuan di bidang ekonomi dilihat
dari kegiatan serta penyerapan tenaga kerja. Permintaan pasar untuk
kebutuhan sayur pada masa sebelum covid-19 rata-rata sayur yang
keluar dari Tawangmangu dapat mencapai 30 mobil pickup perharinya.
Mobil pick up tersebut membawa sayuran untuk dipasarkan didaerah
Solo raya seperti pasar karangpandan, Pasar Legi Solo, pasar ampel
boyolali dan masih banyak pasar lainnya. Namun dengan adanya
penyebaran covid-19 dan kasus positif dikabupaten Karanganyar, ini
membuat pemasaran sayur dari Tawangmangu menurun.

Ditutupnya kawasan wisata sebagai upaya pencegahan
penyebaran virus covid-19, menimbulkan penurunan wisatawan serta
menyebabkan penurunan penghasilan petani yang menjual sayur dan
buah buahan didaerah kawasan wisata. Pada awal minggu penerapan
peraturan yang mana untuk tetap dirumah saja menyebabkan
penurunan pemasaran hingga 50%. Yang mana pada hari normal
terdapat sebanyak 30 mobil pick up keluar Tawangmangu membawa
sayuran berkurang menjadi 15 mobil pick up saja. Hal tersebut
membuat harga komoditi sayur sempat anjlok hingga 50%.

Memasuki minggu kedua setelah panerapan peraturan dari
pemerintah, petani dikawasan Tawangmangu akhirnya mempunyai
solusi dalam mengatasi penurunan pendapatan mereka, yakni dengan
penjualan online. Hal ini cukup efektif dikarenakan masyarakat diluar
daerah Tawangmangu juga membutuhkan sayuran untuk memenuhi
kebutuhan sayur mereka. Sistem penjualan online ini dilakukan
dengan cara pembeli melakukan pemesanan kemudian penjual
melakukan pengantaran dengan hari yang telah ditentukan. Semenjak
diadakan penjualan online dilakukan, pendapatan petani terus
mengalami peningkatan namun belum mencapau keadaan dimana
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sebelum pandemi covid-19, tetapi setidaknya petani diTawangmangu
tidak mengalami kerugian.

Merebaknya virus covid-19 hampir di seluruh belahan dunia
yang terjadi dari bulan desember 2019 mengakibatkan beberapa efek
dari berbagai lini kehidupan diantaranya di bidang kesehatan, untuk
meningkatkan status kesehatan masyarakat juga sebagai cara
pencegahan penyebaran virus covid-19 pemerintah memulai dengan
berbagai protokol kesehatan salah satunya dengan pemakain
handsanitiser maupun cuci tangan. Handsanitizer yaitu sebuah produk
berbentuk gel yang memiliki kandungan antiseptik sebagi pembersih
tangan yang jika menggunakannya tidak perlu dibilas dengan air.

Metode pelaksanaan dilakukan dengan penyuluhan secara
langsung kepada masyarakat dengan prsentasi, demonstrasi
pembuatan serta diskusi, dimana pada bulan juli 2020 desa Kalisoro
belum terdapat penyebaran virus covid 19 dan masih masuk dalam
zona hijau sehingga pelaksanaan secara langsung akan tetapi tetap
mematuhi protokol kesehatan, tempat pengabdian berada di desa
Kalisoro rt 2 rw 2 kecamatan Tawangmangu dimana sebagian
masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan wirausaha, subjek
pengabdian di desa Kalisoro ini adalah masyarakat desa baik bapak
maupun ibu yang mengikuti pertemuan bulanan di desa setempat
yang berjumlah 38 warga.
Solusi

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
oleh program studi ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
mengenai pembuatan dan penggunaan cairan pembersih tangan/
handsanitiser dengan bahan tambahan aloevera di desa Kalisoro
kecamatan Tawangmangu kabupaten Karanganyar telah dilaksankan
pada hari selasa, 17 agustus 2021 di pos rt 2 rw 2 Kalisoro bersama
bapak warga desa setempat dengan mendapatkan hasil yang baik dan
sesuai yang diharapkan. Penyuluhan diiukuti 5 warga. Materi yang
disampaiakan pada saat penyuluhan adalah pengertian handsanitiser,
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kegunaan dan cara penggunaan handsanitiser, tata cara pembuatan,
selain penyuluhan secara oral juga dilakukan demonstrasi pembuatan
produk serta sampel pembuatan handsanitiser untuk setiap warga
yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Handsanitiser merupakan pembersih tangan yang memiliki
kemampuan untuk membunuh bakteri, pemakaian antiseptik tangan
diam bentuk sediaan gel dikalangan masyarakat yang sudah menjadi
gaya hidup, beberapa sediaan handsanitiser dapat dijumpai dipasaran
dan biasanya banyak yang mengandung alkohol. Cara pemakaian
dengan diteteskan pada telapak tangan kemudian diratakan pada
permukaan tangan (bpom, 2020)

Diharapkan dengan adanya penyuluhan mengenai handsanitiser
warga masyarakat mengetahui kegunaan, manfaat dan cara
pembuatan handsanitiser untuk pengetahuan secara umum dan tidak
untuk diperjualbelikan serta diharapkan masyarakat dapat menjaga
kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih. Selain handsanitizer
pengabdian masyarakat kami juga melakukan penyuluhan tentang
pentingnya cuci tangan dan pelatihan pembuatan sabun cuci tangan
sabun adalah bahan yang berasal dari minyak alami atau lemak
bereaksi dengan soda kaustik dalam prosesnya dikenal sebagai reaksi
penyabunan atau saponifikasi. Kebutuhan sabun yang dipakai setiap
harinya membutuhkan biaya. Proses pembuatan sabun sebenarnya
tidak sesulit yang dibayangkan.

Masyarakat modern sekarang ini biasanya lebih praktis
menggunakan sabun cuci tangan cair dalam kemasan kecil yang
mudah dibawa kemanamana. Tujuan dilaksanakannya pengabdian
kepada masyarakat ini untuk memberi bekal kepada warga kelurahan
Kalisoro rt02 rw 02 Tawangmangu, dapat menambah pendapatan
warga dengan cara memberikan pelatihan dan praktek pembuatan
sabun cuci tangan cair. Adapun manfaat pengabdian masyarakat ini
adalah memberikan pengetahuan tentang pembuatan sabun cuci
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tangan cair, cara aplikasi tentang pembuatan sabun cuci tangan cair
sehingga lebih bermanfaat dan mempunyai nilai lebih.

Adapun metode yang digunakan yaitu metode pembuatan : air
200 cc ditambah hec ditambah nacl kemudian diaduk sampai larut,
masukkan texapon 70 kemudian diaduk sampai rata, setelah rata
kemudian ditambah comperland cde diaduk rata, air 650 cc ditambah
sodium benzoat ditambah citrid acid ditambah sanisol kemudian
ditambah warna merah kemudian diaduk sampai homogen. Untuk
mengurangi penularan covid-19, KKN-t unisri desa Kalisoro melakukan
berbagai kegiatan pencegahan. Salah satu kegiatannya adalah
penyemprotan desinfektan di sekitar desa. Disinfektan didefinisikan
sebagai bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk
mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti
bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah
mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya (rismana, 2002).

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini terdiri atas
empat tahap. Tahap pertama, tim pelaksana melakukan survei ke desa
Kalisoro kecamatan Tawangmangu untuk koordinasi dengan pihak
desa terkait kegiatan apa saja yang belum dilakukan desa dalam upaya
pencegahan covid-19 serta untuk mengetahui kondisi terkini desa
Kalisoro. Tahap kedua, tim pelaksana mempersiapkan pembuatan
media yang akan digunakan sebagai upaya pencegahan covid-19.

Persiapan tersebut meliputi pembuatan desinfektan,
pembuatan poster himbauan covid-19 dan pembuatan papan
informasi. Tahap ketiga, mengedukasi pencegahan covid-19 bisa
disalurkan melalui sosial media yang biasa sering warga gunakan atau
dengan cara mengajak mereka untuk berkumpul di gedung pertemuan
desa dengan mematuhi protokol kesehatan.

Karena desa yang dijadikan lokasi tempat kuliah kerja nyata ini
pun masih terbilang sangat minim edukasi pentingnya penggunaan
masker di tengah pandemi, tidak banyak warga yang menggunakan
masker dan alat pelindung diri (APD) lainnya saat keluar rumah atau
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ketika menggunakan transportasi umum. Walaupun desa Kalisoro
termasuk kawasan zona hijau dari covid-19, pihak berwenang seperti
ketua rt setempat menghimbau seluruh warga diminta untuk selalu
tetap berhati-hati saat menjalani kehidupan sehari-hari. Pihak
pemerintah telah memberikan pemberitahuan kepada seluruh
warganya untuk tetap jaga jarak, selalu gunakan masker bila keluar
rumah dan jaga pola hidup bersih. Cara mencegah penularan virus
corona juga banyak macam caranya, mulai menjaga pola hidup sehat,
rajin bercuci tangan dengan menggunakan sabun setelah dari luar
rumah atau setelah memegang benda apapun, dilarang menyentuh
area wajah seperti mata, hidung dan mulut.

Tutup mulut menggunakan tissue jika batuk atau bersin,
gunakan masker saat berpergian keluar rumah. Pencegahan tersebut
bisa dilakukan mulai dari diri sendiri, jika badan dirasa kurang sehat
seperti demam, batuk kering, pilek dan diare, segera hubungi tenaga
medis terdekat. Selain menggunakan masker cara pencegahan virus
corona juga bisa dengan cara menjaga jarak aman kurang lebih 2
meter, membawa alat makan sendiri bila makan di restoran/tempat
umum, jika dirasa kurang nyaman, gunakanlah baju lengan panjang
untuk meminimalisir berdesak-desakan atau berhimpitan langsung
dengan tubuh orang lain di tempat umum, biasakan membawa
handsanitizer kemanapun, tissue basah/kering, dan peralatan ibadah
milik pribadi.

Tim pelaksana melaksanakan kegiatan di desa Kalisoro seperti
kegiatan penempelan poster dimasing-masing rumah warga,
pemasangan papan informasi di titik keluar masuk desa, dan
penyemprotan desinfektan. Penyemprotan disinfektan sendiri
memiliki 3 tahap yaitu: perizinan kepada pihak desa untuk
pelaksanaan penyemprotan disinfektan di sekitar desa, selanjutnya
adalah pembuatan disinfektannya, yang terakhir adalah pelaksanaan
penyemprotannya. Tahap terakhir yaitu evaluasi, tim pelaksana
melakukan diskusi dengan kepala desa terkait kegiatan yang telah
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dilakukan sebagai upaya pencegahan covid-19 di desa Kalisoro. Kepala
desa memberikan kesan dan saran terhadap pelaksanaan kegiatan
pengabdian ini.

Tujuan dari diskusi dengan kepala desa Kalisoro sebagai tolak
ukur keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga nantinya
bisa menjadi acuan untuk kegiatan lain yang serupa. Untuk
meningkatkan potensi keberhasilan dari kegiatan pengabdian
masyarakat ini dibutuhkan faktor-faktor pendukung. Faktor
pendukung yang pertama, kontribusi kepala desa dan warga desa
bringin dalam membantu merealisasikan program kegiatan. Faktor
pendukung kedua yaitu terwujudnya kerjasama antara seluruh
anggota kelompok pengabdian masyarakat dalam menjalankan
kegiatan yang dilakukan mulai dari survei lokasi dan koordinasi dengan
kepala desa, pembuatan media dalam pelaksanaan kegiatan hingga
pelaporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

Disektor perdagangan Kalisoro adalah salah satu kelurahan
di kecamatan Tawangmangu kabupaten Karanganyar yang memiliki
luas 3,644 m2. Dengan ketinggian 1.200 mdpl kelurahan Kalisoro
merupakan tempat yang cocok untuk menanam sayur dan buah yang
membutuhkan ketinggian tertentu misalnya : selada, kol, bawang,
stroberi dan kelurahan Kalisoro juga mempunyai tempat wisata salah
satunya bukit sekipan. Sejak kemunculannya di akhir tahun 2019,
virus covid-19 telah menyebar di seluruh dunia. Dengan cepatnya
penyebaran covid-19, dampak perlambatan ekonomi global mulai
dirasakan di dalam negeri salah satunya di kelurahan Kalisoro yang
sangat berpengaruh terhahap pendapatan pelaku UMKM.

Keberhasilan pemasaran suatu produk tidak hanya dinilai
dari seberapa banyak konsumen yang berhasil diperoleh namun juga
bagaimana cara mempertahankan konsumen tersebut. Dalam
pemasaran dikenal bahwa setelah konsumen melakukan keputusan
pembelian, ada proses yang dinamakan puas dan tidak puas
konsumen terletak pada hubungan antara harapan dengan prestasi
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yang diterima dari produk atu jasa. Bila produk atau jasa tidak
memenuhi harapan konsumen tidak akan melakukan pembelian
ulang. Dilain pihak apabila sebuah produk atau jasa melebihi harapan
konsumen, maka konsumen akan merasa puas dan memungkinkan
untuk melakukan pembelian ulang.

Dengan adanya pandemi covid-19 membuat segala kegiatan
terhambat, termasuk kegiatan dagang. Beberapa pedagang kecil yang
merupakan warga kelurahan Kalisoro, kecamatan Tawangmangu juga
merasakan dampak dari adanya covid 19. Adanya corona membuat
para pedagang tidak dapat berjualan seperti biasanya karena adanya
pembatasan kegiatan, seperti mengurangi jam operasional toko atau
warung serta tidak diperbolehkan adanya kerumunan.

Sedangkan lingkungan Kalisoro terletak dekat dengan jalur jalan
raya serta tempat wisata. Beberapa destinasi wisata yang ada di
lingkungan Kalisoro diantaranya sekipan, taman balekambang, dan
lainnya. Beberapa destinasi wisata diwilayah ini serta kedekatannya
dengan destinasi wisata lain di kecamatan Tawangmangu membuat
kelurahan Kalisoro memiliki banyak villa, losmen atau hotel.

Sarana wisata tersebut dimiliki oleh masyarakat setempat,
namun sebagian besar villa, losmen dan hotel yang besar dimiliki oleh
orang dari luar wilayah. Kondisi alam dan kedekatannya dengan
destinasi wisata menjadi daya tarik bagi investor dari laur wilayah
untuk membangun sarana-sarana wisata tersebut. Keberadaan sarana
wisata ini juga menjadi salah satu mata pencaharian penduduk lokal
yang bekerja di sarana wisata tersebut. Perbedaan letak geografis ini
juga menyebabkan perbedaan kebudayaan masyarakat secara umum.

Pemasaran online atau digital marketing merupakan salah
satu cara yang tepat untuk meningkatkan penjualan suatu produk di
masa pandemi ini. Pemasaran secara online tidak perlu dilakukan
secara tatap muka. Pemasaran online dapat dilakukan dengan media
sosial seperti facecook, whatsapp, dan instagram karena platform
tersebut adalah platform yang ramai serta mempunyai marketplace
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sendiri sehingga dengan menggunakan media sosial tersebut para
pelaku UMKM dalam memasarkan produknya secara lebih luas.

Diharapkan dengan adanya penyuluhan terkait pemasaran
online, para pedagang kecil yang bertempat tinggal di wilayah
kelurahan Kalisoro, kecamatan Tawangmangu dapat memahami
secara detail mengenai pemasaran online sehingga dapat membawa
dampak yang baik yaitu peningkatan penjualan produk. Perubahan
proses pembelajaran yang lazimnya dilakukan dengan cara tatap
muka secara langsung dalam sebuah kelas menjadi pembelajaran
daring ini menjumpai banyak kendala yang sangat merugikan bagi
kemajuan pendidikan di Indonesia karena pendidikan merupakan
suatu hal yang sangat penting untuk generasi penerus bangsa. Salah
satu kendala yang dihadapi dengan perubahan proses pembelajaran
tersebut adalah biaya proses pembelajaran yang semakin bertambah
karena dibutuhkan biaya untuk teknologi yang digunakan dalam
proses pembelajaran daring.

Kendala lainnya yang muncul yakni keterbatasan penguasaan
keterampilan teknologi informasi baik oleh para guru maupun siswa.
Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan
teknologi informasi dan hal ini membatasi mereka dalam memilih dan
menggunakan media daring yang dapat lebih efektif dan efisien untuk
menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Akibat dari hal ini, banyak
para guru yang hanya memberikan materi dan tugas kepada para
siswanya untuk dipelajari dan dikerjakan secara mandiri di rumah
masing-masing.

Proses pembelajaran daring tidak hanya sekedar membagikan
materi pembelajaran, namun harus ada proses kegiatan belajar
mengajar secara daring. Selain interaksi dengan materi pembelajaran,
dibutuhkan juga adanya interaksi antara pembelajar dengan pengajar
serta interaksi antara sesama pembelajar (antar siswa) lainnya. Salah
satu contoh sekolah yang masih kesulitan untuk memilih metode
pembelajaran daring yang tepat adalah sd negeri 1 Kalisoro. Sdn 1
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Kalisoro adalah salah satu sekolah dasar negeri di kecamatan
Tawangmangu, Karanganyar. Sd ini sejak awal pandemi memanfaatkan
aplikasi whatsapp untuk berinteraksi dengan peserta didik.

Para guru kelas masing-masing membuat grup pada aplikasi
whatsapp dan memasukkan para peserta didiknya ke dalam grup
tersebut. Para guru juga kemudian dapat menyampaikan materi
pembelajaran ataupun tugas melalui grup whatsapp tersebut. Cara ini
dirasa masih kurang efektif oleh kepala sekolah dan para guru
sehingga berusaha untuk mencari alternatif teknologi pembelajaran
daring lainnya. Untuk membantu sd negeri 1 Kalisoro, maka dipandang
perlu untuk melaksanakan kegiatan pelatihan penggunaan aplikasi
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Salah
satu teknologi pembelajaran daring guna menunjang pembelajaran
jarak jauh adalah penggunaan aplikasi kelas virtual seperti contohnya
adalah aplikasi zoom.

Aplikasi ini memberikan kemudahan untuk guru dan siswa agar
dapat bertatap muka dan berinteraksiselayaknya bertemu langsung
dalam ruang daring. Platform ini memiliki cukup banyak fitur, mudah
untuk digunakan dan bersifat gratis (dengan beberapa batasan)
sehingga dapat digunakan oleh siapa pun dan cocok untuk digunakan
sebagai media pembelajaran daring. Proses pembelajaran
menggunakan aplikasi zoom ini juga dapat direkam dan kemudian hasil
rekaman tersebut dapat diunggah ke platform youtube sehingga dapat
dilihat kembali oleh peserta didik

Dari hasil penyuluhan pembuatan dan penggunaan cairan
pembersih tangan/ handsanitiser dengan bahan tambahan aloevera di
desa Kalisoro kecamatan Tawangmangu kabupaten Karanganyar
jumlah warga yang mengikuti sejumlah 38 orang, dapat ditarik
kesimpullan bahwa dengan adanya penyuluhan mengenai
handsanitiser diharapkan warga masyarakat dapat menjaga kesehatan
dan mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam handsanitiser.
Diharapkan dengan adanya penyuluhan mengenai handsanitiser warga
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masyarakat mengetahui kegunaan, manfaat dan cara pembuatan
handsanitiser untuk pengetahuan secara umum dan tidak untuk
diperjualbelikan serta diharapkan masyarakat dapat menjaga
kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih

Gerakan mencuci tangan pada masa pandemic saat ini telah
menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat di sekitar kita, meskipun
sebenarnya kesadaran perilaku sehat ini telah dilaksanakan pada akhir
abad ke 19. Mencuci tangan dengan sabun sangat dianjurkan sekali
setiap kita selesai beraktivitas, dan gerakan ini telah dilaksanakan di
instansi, layanan public, perkampungan dan lain-lain. Segala jenis
sabun dapat digunakan untuk mencuci tangan baik itu sabun mandi
biasa, sabun antiseptik, ataupun sabun cair

Pelatihan ini dilakukan kepada pemuda salah satu rt yaitu rt 02
rw 02 di kelurahan Kalisoro kecamatan Tawangmangu yang
menghasilkan respon positif dan pemuda tersebut ikut membagikan
sabun cuci tangan tersebut untuk warga di desa Kalisoro kecamatan
Tawangmangu kabupaten Karanganyar. Program ini tidak akan
berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat,
sehingga perlu ada upaya untuk melibatkan masyarakat yang ada di
kelurahan Kalisoro.

Pelaksanaan penyemprotan disinfektan. Program ini
dilaksanakan bertujuan untuk mengurangi ataupun menghilangkan jika
daerah tersebut sudah terpapar virus corona. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh tim KKN dan dibantu oleh warga sekitar.
Penyemprotan dilakukan di tiga rt yang ada di desa Kalisoro tersebut.
Usaha penyemprotan penyemprotan direspon positif oleh warga
sekitar. Hasil pengabdian ini yakni mensterilkan daerah dari vorus
corona tetapi terdapat kendala pada salah satu rumah warga tidak
ingin disemprot disinfektan karena tidak tahan baunya selebihnya hasil
dari proker ini sangat berhasil. Harapannya penyemprotan dilakukan
secara berkala agar dapat meningkatkan tingkat keamanan bebas virus
covid-19 disekitar desa.
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Hasil
Berdasarkan pada hasil kegiatan yang dilakukan pada program

pengabdian kepada masyarakat edukasi covid-19 ini melalui
penyebaran poster kepada masyarakat desa Kalisoro kecamatan
Tawangmangu”, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan protokol kesehatan mengenai penanggulangan
dan penyebaran infeksi covid-19 telah dilakukan oleh tim
pengabdian kepada masyarakat.

2. Masyarakat dapat menerima dan menjadi lebih memahami
informasi mengenai langkah-langkah kewaspadaan dan
pencegahan infeksi covid-19 dengan baik setelah dilakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat..

3. Tim pengabdian kepada masyarakat telah membantu upaya
pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Karanganyar
dalam upaya mensosisalisasikan gerakan masyarakat hidup
sehat (germas).
Selain itu hasil dari penyuluhan tentang pentingnya

pemasaran online dapat direspon dengan baik oleh sasaran yaitu
petani strober yang ada di kelurahan Kalisoro tersebut dia
menyebutkan bahwa sebelumnya dia sangat awam tentang
pemasaran online di karenakan latar belakang pendidikannya adalah
smp serta basiknya adalah petani.

Untuk segi penjualan dikarenakan sistem pemasaran online
sudah berjalan satu minggu penjualan stroberi bapak mulyo
mendapati kenaikan yang cukup signifikan karena kebun stroberinya
pun sangat strategis di jalan lawu. Dan untuk lebih membantu
pemasaran bapak mulyo kami kelompok KKN juga memberikan
spanduk iklan di ruang jalan lawu untuk meningkatkan konsumen
stroberi petik sendiri bapak mulyo.

Antusias bapak mulyo sendiri sangat baik sehingga dapat
meningkatkan kemampuan yang terukur sebesar 100% dalam
membuat konten digital produk sayuran serta dapat memasarkannya
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secara daring menggunakan wadah pemasaran ecommerce. Meskipun
sudah memiliki wadah untuk memasarkan produk mereka melalui
daring e-commerce, pak mulyo masih mengalami kendala teknis dalam
mengoperasikan penjualan di ecommerce. Tindak lanjut dari hasil
kegiatan ini adalah pendampingan dan pelatihan dalam melakukan
penjualan melalui daring

Untuk proker penyuluhan meeting zoom, dapat disimpulkan
bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan
penggunaan aplikasi zoom untuk proses pembelajaran secara daring di
sd negeri 1 Kalisoro telah terlaksana dengan baik dan lancar. Peserta
pelatihan yang berjumlah 14 orang anak mempraktikkan serta aktif
berdiskusi dengan tim pengabdian mengenai materi pelatihan.
Pelatihan ini telah berhasil mencapai tujuannya yakni meningkatkan
pemahaman dan keterampilan para murid sd negeri 1 Kalisoro dalam
mengikuti pembelajaran jarak jauh memanfaatkan aplikasi zoom.

Untuk memaksimalkan hasil kegiatan pengabdian kepada
masyarakat terkait pelatihan aplikasi zoom untuk proses pembelajaran
ini, ke depannya perlu untuk melibatkan mitra sekolah yang lebih
banyak agar kegiatan ini memiliki diseminasi yang semakin luas. Selain
itu, komunikasi yang lebih aktif antara tim pengabdian dengan mitra
sangat diperlukan baik saat sebelum dan sesudah kegiatan, agar faktor
hambatan kegiatan dapat dihindari dan hasil kegiatan dapat dievaluasi
secara intensif. Program kerja diatas mempunyai tujuan dan kendala
masing-masing dan intinya adalah KKN-t unisri dengan tema
“penguatan ketahanan ekonomi dan kesehatan masyarakat pada masa
pandemi covid-19” dengan segala kegiatan yang terlaksana di desa
Kalisoro mendapatkan respon dan support yang baik dari warga desa
tersebut diharapkan kedepannya ilmu yang sudah di berikan melalui
berbagai penyuluhan dapat digunakan untuk bertahan di masa
pandemi yang tidak kunjung selesai ini.
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Mewujudkan Warga yang Sehat Secara Fisik maupun Mental

(ANASTASIA BERTUA YOLANDA)
Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi

Saya sebagai mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
di Perumahan Griya Mustika Indah, Malangjiwan, Colomadu. Griya
Mustika Indah adalah salah satu perumahan yang terletak di
Malangjiwan, Colomadu, Kab. Karanganyar. Griya Mustika Indah
Berdiri di bawah naungan developer Fajar Groups. Dalam struktural
RT/RW di Perumahan Griya Mustika Indah belum terbangun secara
mandiri. Namun jika membutuhkan administrasi yang membutuhkan
surat pengantar RT dan RW, bisa menghubungi Ketua RT 3 Dan Ketua
RW 4, Dusun Pulosari, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu.

Dalam Perumahan Griya Mustika Indah, terdiri dari kurang lebih
20 hingga 30an KK. Walaupun di dalam perumahan terlihat lumayan
banyak rumah yang sudah terbangun, ada beberapa rumah dengan
tipe 45 yang belom laku terjual atau sudah ada pemilik namun rumah
yang dibangun hanya sebagai investasi di hari tua atau jika mampir ke
kota Solo atau sedang liburan ke kota Solo , namun merasa sayang jika
menyewa villa atau hotel selama liburan.

Selama pandemi berlangsung, komplek griya mustika indah
sempat mengalami beberapa kali semi lockdown. yang pertama, selain
satpam, pekerja bersih-bersih kompleks dan selain warga dilarang
memasuki wilayah perumahan griya mustika indah. yang kedua, jika
ada warga yang belanja dengan sistem cash on delivery ( COD ) yang di
lakukan di dalam kompleks Griya Mustika Indah harus dilakukan di luar
komplek. Yang ketiga, semua paket melalui kurir harus dititipkan ke
pos satpam, begitupun dengan ojek online.

Selain dampak dari sisi ekonomi yang pasti akan terasa di
seluruh aspek, mungkin tanpa sadar “mental” dan “fisik” warga juga
terganggu, walaupun ada yang menyadari kesehatan itu penting, tapi
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tanpa sadar mungkin ada yang lalai. Mungkin yang akan terasa adalah
para orangtua yang mempunyai anak dengan rentan umur balita yang
bersekolah di PAUD Atau Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)
yang dimana perlu pendampingan lebih selama belajar. Lalu nnak
Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tingkat Universitas
bagaimana dalam pendampingan belajarnya? ya memang memerlukan
pendampingan juga selama proses pembelajaran dalam jaringan
(daring).

Maka dari itu saya juga mengamati dari keluarga saya
sendiripun untuk manajemen stressnva sendiri sangatlah minim,
mengingat untuk kewaspadaan (awareness) kesehatan mental serta
manajemen stress dalam keluarga masih sangatlah kurang. Walaupun
stress adalah reaksi yang wajar dari dalam diri seseorang akibat dari
reaksi tertentu, namun stress perlu dan harus di kelola dengan baik
dan benar agar tidak muncul reaksi yang negatif. Di masyarakat
mungkin masih banyak kesadaran peran psikolog ataupun psikiater
dalam membantu permasalahan jiwa ataupun mental seseorang
karena “stigma negatif”, seperti kurang beriman, ataupun lainnya.

Selain tentang masalah kesehatan mental dan fisik yang masih
perlu lebih di perhatikan, masalah yang masih perlu di perhatikan
masalah vaksinasi menuju Indonesia yang mempunyai herd immunity
melalui vaksinasi. Kenapa? mungkin masih banyak hoax yang beredar
melalui pesan berantai (broadcast message) di grup whatsapp ataupun
sosial media lain yang banyak di gunakan untuk menyebarkan berita
bohong atau hoax tentang vaksin beserta reaksi KIPI (Kejadian Ikutan
Pasca Vaksinasi), yang sebenarnya jika dari kecil sudah menerima
vaksin, demam, pegal-pegal adalah hal yang wajar dan tidak perlu di
khawatirkan secara berlebihan.

Terkadang banyak informasi yang salah dan informasi yang
keliru tentang vaksinasi, yang di mana isu yang beredar vaksin berisi
“chip” untuk melacak keberadaan seseorang atau berita bohong
lainnya tentang vaksin. Edukasi dalam menangkal hoax atau berita
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bohong selama pandemi bisa di bilang jalan ninja atau jalan cepat
dalam menyelesaikan pandemi covid 19 terutama di negara kita
tercinta, Indonesia. bisa di bilang saya cukup miris di sekitar kompleks
saya, Griya Mustika Indah, karena efek pandemi ini bukan main-main
dan sangat terasa bagi warga kompleks.

Sebelum memberikan solusi, berikut gambaran program kerja
utama tentang kesehatan dan manajemen stress selama Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Di Griya Mustika Indah :

- Penyuluhan Tentang Vaksin Bersama dr. Emanuel Rolandika
Dalam penyuluhan bersama dr. Emanuel memberikan

penjabaran tentang perkembangan penularan virus covid yang sangat
cepat menyebar. Hal ini dilakukan untuk makin meningkatkan
kewaspadaan warga griya mustika indah agar tidak menyepelekan
penyebaran virus beserta mutasinya. Ini diperlukan agar kewaspadaan
warga untuk menjaga kesehatan, mengurangi kerumunan dan lebih
menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari virus covid 19. Selain Itu,
pemateri juga mengingatkan gejala covid yang harus di waspadai dan
jangan mengganggap covid seperti sakit lainnya. setelah memberi
materi dalam bahaya virus covid 19 dari penyebaran virus, penularan
dan bahaya mutasi virus covid 19, lalu pengenalan vaksin yang ada dan
sudah uji lolos serta ijin beredar untuk disuntikkan bagi Warna Negara
Indonesia (WNI) serta bahan-bahan yang ada di beberapa vaksin yang
di ijinkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Secara Singkat, Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen
berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang di
lemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin
mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein
rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila
diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik
secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi Warga Griya Mustika
Indah di beri pemahaman apa itu vaksin agar tidak termakan berita
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hoax atau berita bohong yang beredar melalui broadcast message atau
pesan berantai di facebook ataupun wa group.

Efektifitas vaksin cukup mumpuni melindungi kita dari virus
covid 19. namun dari penyuluhan ada beberapa catatan dari dr.
Emanuel sebagai pemateri, seperti :
1. Vaksin tidak melindungi 100%. Kenapa? ibarat seperti seseorang

mengendarai motor memakai helm dengan seseorang
pengendara yang tidak menggunakan helm. Jika ada kecelakaan
motor, coba bandingkan. pasti pengendara yang memakai helm
jauh lebih sedikit bukan luka-luka di tubuh korban? itulah
gunanya vaksin, untuk mengurangi rasa sakit efek dari virus covid
19 yang menyerang tubuh kita.

2. Vaksin membantu kita mempercepat penyembuhan saat kita
terpapar covid-19. Alasannya sederhana, karena antibody sudah
mengenali tipe-tipe protein vaksin. Jadi untuk rasa sakit atau
penyembuhannya bisa lebih cepat ketimbang orang yang belum
menerima vaksinasi.

3. Tujuan utama vaksinasi Covid-19 adalah mengurangi transmisi
atau penularan covid 19, menurunkan angka kesakitan dan
kamatian akibat covid-19. Seperti pada poin sebelumnya, untuk
mencegah bukan berarti kita kebal dari Covid setelah menerima
vaksin covid 19.

4. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity). apa
itu herd imunity? herd imunity adalah dimana suatu wilayah atau
negara sudah hampir semua atau seluruh wilayah tersebut sudah
di vaksinasi. Untuk apa menciptakan herd imunity itu? agar
meminimalisir penularan covid 19 serta penyebarannya. Berikut
contoh herd imunity menurut dr. Emanuel Rolandika saat
melakukan penyuluhan :

5. Melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara
sosial dan ekonomi. seperti yang kita ketahui, anjuran dari
pemerintah adalah untuk mengurangi mobilitas dan mengurangi
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kerumunan serta tetap di rumah saja. Hal itulah yang membuat
perekonomian Indonesia hancur dan mengalamai resesi hingga
hari ini. Maka dari itu, vaksin adalah salah satu cara untuk
memperbaiki perekonomian negara.
Namun, perlu disadari bahwa vaksin bukanlah obat yang dimana

dapat melindungi kita dari jahatnya virus Covid 19 ini. Lalu pasca
vaksinasi Covid 19 apa yang perlu kita lakukan? menurut dr. Emanuel
Rolandika, setelah vaksin biarkan tubuh kita beristirahat karena lebih
membiarkan vaksin bereaksi di dalam tubuh kita. Jika merasa nyeri,
pegal dan lain-lain, tidak perlu khawatir karena itu bertanda bahwa
vaksin yang di suntikkan, baik sinovac, aztrazenica dan lain-lain bekerja
di dalam tubuh kita. Dan dr. Emanuel Rolandika juga menyarankan
untuk tetap menanti suntikan booster setelah tenaga kesehatan,
karena efektivitas dari vaksin apapun pasca dosis penuh.

- Penyuluhan Manajemen Stress Bersama Ibu Ika Putri Dewi, S.Psi,
Psikolog
Dalam penyuluhan tentang manajemen stress, di lakukan

bersama Ibu Ika Putri Dewi, S.Psi, Psikolog. Penyuluhan kali ini tentang
manajemen stress berangkat dari salah satu bab yang saat saya
mempelajari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1, yang di
mana peran human resource development agar tetap bisa membantu
para karyawannya dalam mengelola stress, salah satunya adalah burn
out saat bekerja.

Dalam penyuluhan Ibu Ika menyarankan untuk berefleksi dari 1
hingga 10 yang menggambarkan emosi kita selama ini, baik yang bisa
terluapkan maupun yang tidak terluapkan. Adapun definisi stress yaitu
dimana keadaan internal dalam diri (emosi, pikiran, fisiologis) yang
dipengaruhi oleh tuntutan terhadap kondisi fisik atau tubuh (melalui
kondisi penyakit, latihan atau kegiatan berlebihan atau dengan
tempratur ekstrim, dan lain-lain) dan di mana situasi lingkungan sosial
yang berpotensi melukai, menyakiti, menyulitkan, tidak dapat di
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kontrol, serta menguji kapasitas kemampuan dan membuat kita perlu
ekstra untuk melakukan coping (menghadapi atau kelola).

Dapat disimpulkan bahwa stress adalah sesuatu yang baik untuk
mendorong kita dalam menyelesaikannya dengan baik. namun stress
itu harus di selesaian dan di kendalikan. Namun beda lagi jika stress
menimbulkan luka bagi seseorang, karena dapat menimbulkan trauma
yang mngkin akan sulit dilakukan. berikut perbedaan stress dan
trauma menurut Ibu Ika Dewi, S. Psi, Psikolog :

STRESS TRAUMA
Tidak di dahului oleh peristiwa
yang membuat sesorang
traumatis

Di dahului oleh sebuah peristiwa
yang membuat seseorang
traumatis

Di mulai secara beertahap,
menumpuk dan sedikit demi
sedikit

Mendadak, mengancam keutuhan
diri

Dampak stress hilang ketika
stressor hilang

Umumnya rasa trauma berdampak
jangka panjang dan sulit untuk
hilang dengan sendirinya

Reaksi stres bisa berbeda untuk
setiap seseorang

Pengaruh trauma umumnya sama
untuk setiap orang, yaitu
menakutkan

Sumber Tabel : Presentasi Penyuluhan Ibu Ika Dewi, S.Psi, Psikolog.

Dalam reaksi dalam menangani stress seseorang berbeda-beda,
ada yang melawan, ada yang membeku atau diam saja, bahkan
melarikan diri. setiap orang tidak bisa di sama ratakan dalam
menangangi stressnya. setiap orang memerlukan reseliensi dalam
menangani stressnya. Apa Itu Reseliansi? reseliansi adalah proses
seseorang untuk beradaptasi dalam menghadapi kesulitan, trauma,
tragedi, ancaman atau sumber stress lainnya yang signifikan. As much
as resilience involves "bouncing back" from these difficult experiences,
it can also involve profound personal growth. Singkatnya, pemulihan
orang berbeda-beda tergantung dari tingkat stressnya.
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Pengembangan reseliansi yang paling mudah adalah dengan
merawat diri kita, menyayangi diri kita untuk menjadi yang lebih baik.
perawatan diri, dapat membantu seseorang untuk mencegah dan
mengelola stress menjadi peengelolaan stress yang baik meningkatkan
resiliensi. Adapun tips-tips dalam merawat diri untuk mengelola stress
menurut Ibu Ika Dewi, S.Psi, Psikolog :
1. Menjaga Kesehatan Spiritual

- Mengucap syukur selalu dan setiap waktu. Jadi harus rutin
- Berkomunikasi dengan tuhan : berdoa dan berdoa
- Menjalankan ritual peribadahan dengan pemaknaan bukan

sekedar ritual : ibadah, renungan kotbah, dakwah
- Bersekutu
- Ambil bagian dalam pelayanan sesuai kapasitas
- Meditasi (mindfull : here and now), reflektif
- Berbagi

2. Pantau Dan Saring Informasi
- Ikuti informasi yang akurat tentang covid-19 dan patuhi

langkah-langkah keamanan untuk mencegah infeksi.
- Seleksi info yang relevan dan dari sumber yang kredibel dan

terverifikasi
- Detox digital atau unplugging: jika perlu,“istirahat” dari media

(termasuk media sosial) yang memberitakan covid-19 atau
berita-berita lain yang menimbulkan kecemasan untuk
menghindari arus info yang berlebihan dan mengurangi
paparan yang menyebabkan trauma sekunder

3. Tetap Terhubung
- Ambil setidaknya lima menit tiap hari untuk berbicara dengan

teman, pasangan, keluarga, atau orang yang anda percaya
tentang perasaan anda.

- Manfaatkan pesan teks, telepon, video call, media sosial untuk
berinteraksi dengan orang-orang terdekat di waktu istirahat
kerja
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- Saling berbagi dan mendengarkan cerita dan pengalaman atau
pengetahuan yang bermanfaat dengan teman yang
menyenangkan, serta saling dukung dan menguatkan satu
sama lain

4. Lakukan Aktivitas Yang Disukai Dan Bermakna
- Lakukan kegiatan yang anda suka atau bermakna setiap hari

(seperti menyanyi/melukis/membuat prakarya, menulis
jurnal, berkebun)

- Sediakan waktu (satu jam sehari atau satu hari dalam
seminggu) untuk melakukan hobi serta berbagai aktivitas
menyenangkan

- Membangun keahlian dengan menemukan berbagai aktivitas
yang memberikan rasa pencapaian (linehan, 2014) dengan
cara mengikuti workshop, kursus, pelatihan demi menambah
ilmu pengetahuan

- Membaca kembali buku yang disukai (menonton ulang film
yang disukai)

- Mengidentifikasi kegiatan, obyek, orang, hubungan dan
tempat yang menyenangkan

5. Buat Daftar Keberhasilan
- Setelah selesai bertugas seharian, buatlah daftar singkat

keberhasilan anda dalam membantu orang, hal-hal baik yang
anda lakukan atau hal-hal yang anda syukuri pada hari itu,
seperti “saya bersikap baik kepada seseorang yang sedang
kesal” atau “saya bersyukur atas dukungan dari teman.”

- Beri penghargaan pada diri sendiri atas keberhasilan-
keberhasilan, sekecil apapun itu menurut anda
Jika berhasil melaksanakan, jangan lupa menghadiahi diri sendiri

atau sering dikenal self reward. Menghadiakan kepada diri sendiri atau
self reward tidak hanya sekedar aku berhasil dengan list yang saya
buat, namun lebih mengenali ke diri sendiri kebutuhannya apa.
6. Ciptakan Gaya Hidup Seimbang Dan Sehat
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- Jaga pola makan dengan makan makanan bergizi seimbang dan
makan yang teratur untuk menghindari penyakit yang tidak di
inginkan seperti asam lambung atau maagh atau gerd.

- Minum air putih yang cukup setiap hari untuk menghindari
dehidrasi

- Beristirahat di sela-sela waktu praktik dan tidur malam yang
cukup

- Lakukan olahraga setiap hari (setidaknya 15-25 menit)
- Hindari atau mengonsumsi minuman beralkohol, obat-obatan

terlarang, kafein, dan nikotin. Mungkin efeknya tidak dirasakan
sekarang, namun dalam jangka waktu yang panjang.

7. Sadari Batasan Diri
- Mengidentifikasi sumber stress
- Menyadari batasan dan sumber daya diri (mengatakan “tidak”,

meminta tolong, mengambil cuti) menghargai diri, bersikap
baik terhadap diri sendiri

- Membiarkan diri untuk menangis (menangis bukan tanda
kelemahan, tapi menangis merupakan salah satu cara alternatif
untuk meluapkan emosi. Karna emosi tidak baik untuk tubuh
jika di pendam)

- Sadari: siapa saja dapat merasakannya (emosi negatif); bukan
kelemahan pribadi
Akan tetapi cara-cara diatas tidak akan efektif dan berjalan

dengan lancar jika tidak ada niat serta dorongan dalam diri kita
masing-masing lepas pribadi. Selain itu perlu kita mengendalikan diri
kita agar tidak larut dalam stress yang ada. Cara terakhir dalam
memaintenance stress dengan cara yoga. yoga adalah salah satu
teknik stabilisasi, yang di mana salah satu cara untuk menguatkan
resiliensi dengan melepaskan ketegangan, meredakan emosi yang kuat,
meredakan sensasi fisik yang tidak nyaman mengembalikan kondisi
perasaan & pikiran ke dalam jendela toleransi. prinsip yang harus di
pegang adalah dengan tidak menilai atau tidak judgmental, tidak
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memaksa untuk mengendalikan atau menguasai stressdengan cara
“kenali, sadari, terima, kembali focus”.

- Penyuluhan Protokol Kesehatan (Prokes) Bersama Dr. Christa
Adeline

Protokol Kesehatan adalah mungkin salah satu materi yang
mungkin akan dirasa biasa saja atau di anggap tidak penting. namun,
di saat seperti ini, protokol kesehatan suka di anggap abai karna sudah
terbiasa melakukannya. hal jni menjadi sangat penting mengingat
varian covid 19 sudah bermutasi dan semakin berbahaya bagi umat
manusia. Namun hati-hati jika mempunyai penyakit komorbid seperti
jantung, paru dan lain-lain. Jika ingin memakai faceshield tidak di
gunakan secara sendiri namun tetap di gunakan bersamaan dengan
masker karna akan jauh lebih baik ketimbang menggunakan faceshield
sendirian. Lalu bagaimana jika terdesak menggunakan kendaraan
umum? tetap tegakkan protokol kesehatan (prokes) namun jika bus
atau angkot di rasa padat, alangkah baiknya di alihkan menggunakan
kendaraan online seperti gojek, grab bike, gocar, grab car dan lain-lain.
Selain menerapkan protokol kesehatan, yang paling penting
menggunakan masker ganda ataupun meminimalisir masker medis
agar tidak kedap udara. berikut cara pemakaian masker yang benar
saat melakukan penyuluhan dengan dr. Christa Adeline :

Sumber Foto : Presentasi Penyuluhan Dr. Christa Adeline

Pandemi Covid 19 ini tak mengenal gender ataupun umur, bisa
menyerang siapa saja, baik kesahatan fisik maupun kesehatan mental.
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Bentuk yang paling kelihatan selama pandemi adalah stress. Kenapa?
Salah satu penyebabnya adalah pembatasan sosial. Lantas Apa Yang
Akan Terjadi? Di mulai ada faktor pemicu atau stimulus, lalu akan di
bawa ke dalam syaraf yang ada di dalam otak atau biasa di kenal
dengan amigadala yang berujung bagaimana kita merespon dari stress
itu sendiri. Dalam merespon pikiran yang berlebih ada cara dalam
menghadapinya? berikut tips-tipsnya:

1. Emotional-Focus Coping atau kurangi respon yang negatif.
dalam hal ini kurangi hal-hal yang memicu pikiran atau hawa
yang negatif untuk mengendalikan stress. Apalagi di tambah
banyak hal-hal seperti pekerjaan atau lainnya yang menuntut
effort lebih di setiap harinya.

2. Problem-Focused Coping atau menghadapi stress dan
pemicunnya. Jika sedang stress diusahakan jangan lari
ataupun tidak berbuat apa-apa. Alangkah baiknya jika stress
di hadapi dengan tenang, healing dulu atau ambil waktu
sejenak untuk menemukan benang merahnya serta
menyelesaikannya

Solusi
Beberapa solusi yang bisa saya tawarkan sebagai mahasiswa

yang sudah terjun ke lapangan selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) :
1. Hapus di dalam pikiran atau mindest bahwasannya covid 19 ini

adalah aib.
2. Perlu di sadari siapapun tidak ada yang kebal dari virus covid 19

ini termasuk yang sudah vaksinasi lengkap sekalipun.
3. Perketat protokol kesehatan (prokes) yang ada

Sederhana namun sering terkadang abai untuk dilakukan.
Banyak yang teriak “negara lain udah bebas masker kok” dan masih
banyak teriakan lainnya. Namun yang perlu kita sadari kenapa di luar
negri bisa lebih cepat dalam penanganan covid 19, yaitu:
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- Lockdown total. Semua akses dari keluar masuk negara mapun
ekspor impor di tutup. Indonesia sendiri? Masih membuka
jalur udara, darat laut dengan akses yang terbatas.

- Peraturan yang ketat dan konsisten. Negara maju dalam
penanganan pandemi covid 19 ini sangat ketat dan konsisten
sehingga covid 19 ini dapat di tangani dengan cepat.
Berbanding terbalik dengan Indonesia dengan peraturan yang
suka berubah-rubah. Terkadang bisa longgar dan terkadang
bisa ketat tergantung situasi kasus covid 19.

Penanganan vaksin yang cepat. Kesadaran pentingnya
kesehatan di luar negri sangatlah tinggi yang membuat herd immunity
di luar negri sangat cepat dan covid 19 mudah untuk dikendalikan.
Dalam penanganan vaksin sangat lamban dan hanya terfokus di pulau
Jawa dan bali serta kurangnya pemerataan vaksin hingga pelosok negri.
Jadi selama belum tercipta herd immunity, perlunya kesadaran untuk
memperketat protokol keseheta (prokes) seperti mengingatkan orang
lain untuk menjaga jarak atau social distancing minimal 1.5 hingga 2
meter, menggingatkan orang lain untuk memakai masker hingga
menutup hidung.
4. Tidak masalah jika mencari pertolongan ke tenaga profesional

seperti konselor, psikolog ataupun psikiater
5. Jangan dengarkan orang lain jika kamu datang ke tenaga ahli

profesional yang menangani masalah kejiwaan.
6. Mencintai diri sediri itu penting!

Menyambung dari poin sebelumnya, jauhi dari pikiran-pikiran
yang negatif. Memang pikiran negatif dan perkataan orang yang buruk
dapat mempengaruhi pikiran kita secara negatif yang membuat kita
semakin terpuruk. Hal tersebut membuat mental dan fisik menjadi
buruk. “kita tidak bisa menyenangkan semua orang” dengan
menanamkan pikiran tersebut, adalah salah satu bentuk apresiasi
terhadap diri sendiri karena kita bisa bangkit dari kepercayaan diri
sendiri dan bukan karna apa kata orang. Selain berterimakasih kepada
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diri sendiri menjadi bentuk apresiasi, yang perlu disadari
menghadiakan diri sendiri itu penting. Namun, jangan menjadi toxic
positivity di mana self reward menjadi kedok untuk pemborosan bagi
diri sendiri. Sebagai membentuk mencintai diri sendiri, kita harus
terlebih dulu mengenali siapa kita dan apa swot (streght, weakness,
opportunities dan threats).

Setelah melihat kenyataan apa yang di lapangan adapun saran-
saran saya yang mungkin bisa di terapkan di perumahan griya mustika
indah, malangjiwan, colomadu sebagai berikut :

1. Lebih mengedukasi pentingnya protokol kesehatan (prokes)
yang di perketat dengan mutasi covid 19 yang semakin hari
semakin mengganas covid 19 dan pentingnya vaksinasi.

Hal-hal sederhana selama pandemi yang mungkin orang sedikit
melonggarkan adalah bagaimana protokol kesehatan dari berpergian
hingga pulang ke rumah. Jika berpergian jangan lupa memakai masker
ganda dengan masker medis di dalam dan masker kain melapisi
masker medis dari luar. Dan tidak memakai masker ganda dengan
kain-kain atau medis-medis karena tidak akan meningkatkan
efektivitas dalam pemakaian masker. Namun perlu di ingat dalam
merobek masker medis, mengotori pakaian dari luar dan masker kain
sehabir dari luar di pisah dan menyucinya pun tidak boleh di campur.

2. Menjaga kesehatan fisik dan mental selama pandemi.
Menjaga kesehatan fisik dan mental selama pandemi covid 19

harus berjalan secara berbarengan. Kenapa? Aktivitas work from home
atau wfh selama pandemi covid 19 membuat cekcok, hal-hal kecil
menjadi besar. Tidak dapat di pungkiri setiap keluarga pasti mengalami
dan hal-hal tersebut mungkin membuat kita lelah secara fisik maupun
lelah secara mental. Mungkin tips yang bisa di lakukan bersama untuk
memaintenace stress selama di rumah saja seperti memasak bareng
keluarga serumah, nonton film bersama seperti di bioskop dengan
menggunakan netflix atau iflix atau sejenisnya untuk mengeratkan
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rasa kekeluarga dan pastikan siapkan cemilan untuk menemani
menonton selama keluarga.

3. Tidak perlu takut mencari pertolongan ke tenaga profesional
seperti konselor, psikolog maupun psikiater.

Dengan mengikuti webinar ataupun penyuluhan bahkan
berkonsultasi dengan konselor, psikolog tidak ada salahnya terutama
di saat pandemi covid 19 seperti ini yang memang rawan sekali stress
dan emosi yang meningkat. Anak-anak sekolah dasar (sd), sekolah
menengah pertama (smp), sekolah menengah pertama (smp), sekolah
menengah atas (sma) atau sekolah menengah kejuruan (smk) lelah
dengan pembelajaran jarak jauh (pjj) di dalam jaringan (daring) atau
online, yang sudah bekerja merasa bosan dan capek dengan work
form home yang di mana jam kerja menjadi tidak terbatas (unlimited)
namun gaji tidak kunjung naik, mendampingi anak sekolah daring atau
online, yang bisa membuat terkadang bisa memicu stress yang
berlebih sehingga muncul reaksi yang tidak kontrol atau tidak di
inginkan seperti emosi dan marah yang berlebih.

Memang perlu kita akui bahwa perhatian awarness akan
kesehetan mental ataupun tenaga ahli di bidang kesehatan jiwa
seperti konselor, psikolog dan psikiater masih krang. Mungkin
perhatian atau attention terhadap awareness kesehatan mental masih
kurang atau masih rendah. Maka dari itu, upayakan dari kita untuk
kita atau bahkan di lingkungan bertetangga tidak ada salahnya
memberikan awarness dan attention terhadap kesehatan mental.
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Ketahanan Ekonomi di Tengah Pandemi

(CORNELIA ZENI PERMATA)
Program studi Manajemen

Fakultas Ekonomi

Penjelasan Mengenai Lokasi KKN
Kota Surakarta juga disebut Solo adalah wilayah otonom

dengan status Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta
dalam hal potensi wilayah untuk kontribusi sektor tersier dan
sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi dari sektor
primer. Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor
jasa perdagangan/retail, jasa wisata (hotel, restoran, budaya, dan
hiburan), dan jasa pendidikan. Kuatnya sektor tersier dalam struktur
PDRB, tidak lepas dari sumber daya Kota Surakarta yang diuntungkan
dari aspek lokasi sebagai sumber daya strategis Kota Surakarta, tidak
lepas dari sumber daya Kota Surakarta yang diuntungkan dari aspek
lokasi sebagai sumber daya strategis Kota Surakarta. Banyak orang
yang datang ke kota Surakarta dengan maksud keperluan bisnis
ataupun hanya sekedar berlibur, sehingga fungsi hotel dan restauran
sangat mendukung dan diharapkan para pengunjung.

Karangasem adalah salah satu kelurahan yang terletak di
kecamatan Laweyan, Surakarta. Wilayah Kelurahan Karangasem
Kecamatan Laweyan ini merupakan daerah perkotaan, sehingga lahan
untuk pertanian dan peternakan tidak ada, kalaupun ada hanya
sekedar untuk pemanfaatan lahan pekarangan, diantaranya digunakan
untuk memelihara ayam kampung, tanaman hias/tanaman potisasi
dan toga. Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan sebagaimana
Kelurahan di tengah perkotaan sehingga masyarakatnya mempunyai
ciri sebagaimana masyarakat perkotaan, Heterogenitas penduduk
cukup tinggi, baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan situasi dan kondisi yang sedemikian itu, maka
menempatkan Kelurahan Karangasem Kecamatan Laweyan Kota

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jawa_Tengah
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Surakarta merupakan daerah jasa dan perdagangan serta
membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan hak asasi
manusia dan demokrasi bagi seluruh element masyarakat, utamanya
para penyelenggara pemerintahan. Kelurahan Karangasem dibagi
menjadi beberapa kampung-kampung yaitu, Bulak Indah, Gulon,
Karangasem, Kleco, Soropadan.
Dampak Pandemi Covid-19 di Kelurahan Karangasem

Di Sektor perdagangan, hotel dan restoran Ke.urahan
Karangasem sudah lama dikenal sebagai kota perdagangan. Produk
yang banyak dikembangkan di Kelurahan Karangasem diantaranya
makanan, minuman, jasa fotocopy, rumah kost, toko kelontong dan
jasa potong rambut. Sedangkan perkembangan pembangunan yang
ada di suatu daerah dapat terlihat dari pertumbuhan ekonominya.
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan perbandingan
pencapaian kinerja perekonomian suatu daerah pada periode waktu
tertentu terhadap periode waktu sebelumnya. Perubahan kondisi yang
terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap
perkembangan ekonomi di daerah.
Kondisi UMKM di Karangasem pada Masa Pandemi Covid-19.

Di Karangasem sendiri banyak UMKM yang bergerak di bidang
kuliner dan rumah kost. Sejak saat adanya pandemic Covid-19, lokasi
ini menjadi jauh lebih sepi tidak seperti hari-hari biasanya. Pada saat
PPKM seperti saat ini banyak usaha yang tutup, baik untuk tutup
sementara ataupun mengurangi operasional usahanya. banyak para
pelaku usaha khususnya UMKM yang merasakan dampak negatif
seperti penurunan omzet, pembatasan jam operasional dan lain-lain.
Hal ini tentu memunculkan kebiasaan baru kaitannya dengan
kebersihan dan kesehatan tapi juga kaitannya dengan strategi
marketing yang saat ini mulai memasuki era digital. Namun banyak
juga para pelaku UMKM yang kurang melek teknologi yang disebabkan
karena usia bahkan disebabkan karena kebiasaan masyarakat yang
biasanya berjualan secara offline/onsite/di warung saja. Namun
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sekarang harus menggunakan media online baik untuk promosi
maupun untuk berjualan seperti meggunakan aplikasi ojek online. Hal
tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi peserta KKN untuk
mensosialisasikan kebiasaan baru dalam aktivitas berjualan baik secara
online maupun secara offline dengan mengedepankan promosi di
media social seperti instagram, facebook maupun Whatsapp.
Masalah yang dihadapi Masyarakat Karangasem Selama Pandemi

Berbagai kendala dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) selama pandemi Covid-19. Mereka pun
melakukan beragam langkah agar bisnis tetap berjalan. Semua UMKM
bisa dibilang sama. Masalahnya di bidang pemasaran. Kondisi seperti
ini, ada yang kolaps, ada yang beralih ke usaha lainnya. Banyak
perusahaan yang mengambil langkah-langkah sulit dan ekstrim
dalam mempertahankan bisnis mereka dan tentunya untuk
mengurangi kerugian akibat kejadian ini. Ada perusahaan yang
PHK ribuan karyawan, merumahkan ribuan karyawan hingga
pandemi selesai, ditambah juga sedikitnya lowongan kerja
hingga menurunnya pendapatan UKM. Sebenarnya UKM sudah
berkali-kali terbukti paling kuat dalam menghadapi kondisi
ekonomi yang rawan krisis, daya tahan UKM berbeda dengan
perusahaan besar yang sangat terpengaruh kondisi global.

Masalah utamanya adalah pada pembiayaan modal dan promosi.
Upaya pelaku usaha UMKM untuk mempertahankan kelangsungan
bisnisnya diawali dari pengendalian keuangan atau modal, upaya
menstabilkan penjualan, pengurangan proses produksi, atau
pengalihan modal. Masalah utama UKM pada umumnya adalah
minimnya modal usaha yang mereka miliki. Efeknya, para pengusaha
tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa
mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ide bisnis baru untuk
tujuan ekspansipun sering kali harus ditinggalkan terlebih dahulu
karena masalah ini. Sumber masalah utamanya sebenarnya sangatlah
klasik. Mereka kerap kali kesulitan dalam hal mencari modal
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pembiayaan dari bank karena banyak syarat-syarat yang tidak bisa
mereka penuhi.

Memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis UMKM
berjalan. Karena, pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan
langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan
menimbulkan masalah pada bisnis Anda. Itulah permasalahan UMKM
yang sering dihadapi saat ini. Banyak para pelaku UMKM yang tidak
sadar bahwa pembukuan manual adalah masalah yang cukup serius.
Pembukuan yang dilakukan secara manual ini akan lebih rentan
mengalami kerusakan, kehilangan, hingga kesalahan rekap. Contohnya,
jika laporan penjualan pada satu hari saja hilang, maka laporan
penjualan secara keseluruhan pun akan jadi lebih berantakan. Padahal,
kunci evaluasi bisnis yang memadai adalah pembukuan yang baik.
Sehingga, pelaku UMKM mampu menganalisa penjualan UMKM secara
lebih tepat sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan
keputusan berikutnya.

Masalah lain yang sering diabaikan oleh pengusaha UKM adalah
branding. Belum banyak dari mereka yang menyadari akan pentingnya
branding untuk produk dan bisnisnya. Sehingga, kebanyakan dari
mereka hanya fokus berjualan saja tanpa memikirkan kualitas
merk produknya. Masalah yang cukup krusial lainnya adalah tidak
adanya program loyalitas pelanggan. Mulai dari pendaftaran member,
komunitas pelanggan, hingga promo reguler. Padahal, menjaga
loyalitas pelanggan sangatlah penting. Semakin sering pelaku usaha
melakukan program ini, maka loyalitas para pelanggan pelaku usaha
pun akan semakin kuat.

Sebenarnya para pelaku UMKM sudah berusaha keras dalam
mengupayakan kelangsungan usahanya dalam menghadapi krisis
seperti saat ini. Adapun krisis yang dimaksud adalah bencana alam,
bencana kemanusiaan seperti peperangan, krisis moneter, krisis politik,
krisis keamanan siber, dan krisis kesehatan seperti pandemi global.
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Menurut pengamatan saya, ada 5 maslalah yang di hadapi UMKM di
Karangasem yaitu Finansial, SDM, teknologi, pasar dan bahan baku.

 Masalah Finansial
masalah menyangkut keuangan ini berbeda-beda akses untuk

sumber pembiayaannya. Namun, di masa pandemi covid-19 para
pelaku UMKM mendapat berkah lantaran lebih mudah mendapatkan
informasi mengenai akses pembiayaan dari Kementerian dan Lembaga.
Di mana saat pandemi ini semua orang dipaksa untuk menggunakan
dan memanfaatkan akses digitalisasi, termasuk bagi pelaku UMKM
dimudahkan dalam mencari informasi terkait sumber pembiayaan
untuk modal usaha. Masalah ini juga muncul dari mengenai
pengelolaan keuangan UMKM. Ada banyak pelaku UMKM yang masih
belum bisa membedakan antara uang modal usaha untuk diputarkan
kembali dengan keuntungan yang diperoleh. Sehingga sering ditemui
ada UMKM yang omzetnya bagus, namun mereka bingung ketika akan
mengalokasikan omset tersebut untuk membeli bahan baku kembali
malah terpakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

 Masalah SDM
Kebanyakan UMKM di Indonesia masih bertumpu kepada

tenaga kerja tidak terdidik sampai tenaga kerja tidak terampil. tenaga
kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yang pada
dasarnya, pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan seseorang
memiliki keahlian atau kewajiban tertentu, contohnya karyawan
laundry yang bertugas mencuci baju dan menyeterika baju. Sedangkan
Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian
dalam bidang tertentu dan juga pengalaman, contohnya koki yang
bertugas memasak.

SDM yang berkualitas akan mampu menghasilkan ide,
kreativitas, keterampilan memimpin dan keberanian membuka
peluang potensi UMKM untuk menembus pasar global. Akan tetapi,
tampaknya masalah SDM ini lebih sering dikesampingkan oleh UMKM,
mengingat metode pengelolaan UMKM yang cenderung masih
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tradisional. Dua faktor yang bersifat internal adalah pertama, kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), etos kerja, jiwa kewirausahaan dan
naluri bisnis. Kedua, aspek manajemen yang meliputi kemampuan
planning, organizing, actuating dan controlling.

Beberapa masalah pengelolaan SDM yang dihadapi UMKM,
diantaranya adalah kesulitan dalam proses rekrutmen, penetapan
aturan kepegawaian (termasuk aturan mempertahankan dan
memberhentikan karyawan), mengikat karyawan (job engagement),
mengembangkan kompetensi karyawan, menilai kinerja karyawan,
menentukan reward dan punishment, serta menghadapi tuntutan
karyawan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh mengenai strategi
pengembangan UMKM, didapatkan hasil bahwa salah satu faktor yang
menghambat pengembangan UMKM adalah pengelolaan SDM.

 Masalah Teknologi
Permasalahan teknologi menjadi hal yang wajar dikarenakan

pelaku UMKM. Pandemi Covid-19 telah membuat menurunnya daya
beli masyarakat. Dikarenakan publik telah mengurangi interaksi diluar
ruangan untuk menekan persebaran pandemi. Dengan demikian,
banyak konsumen yang kemudian menjaga jarak dan mengalihkan
pembelian secara digital. Dampaknya banyak UMKM yang harus
menutup usahanya karena menurunya pembelian dan masih
tergantung pada penjualan secara luar jaringan (offline). Perubahan
tersebut yaitu beralihnya bisnis offline menuju bisnis digital yang
dikenal juga sebagai fenomena kewirausahan digital (Purnomo, 2019).
Hal inilah yang kemudian melahirkan model kewirausahaan digital.
Model bisnis ini berasal dari kombinasi teknologi digital dan
kewirausahaan yang kemudian menghasilkan fenomena karakteristik
baru dalam hal bisnis (Giones, & Brem, 2017).

 Masalah Pasar
Banyak produk UMKM yang potensial untuk di ekspor dan

menjangkau pasar global. Biaya logistik menjadi salah satu persoalan
yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa
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pandemi Covid-19 selain ketersediaan modal, bahan baku, dan
pemasaran atau penjualan. Persoalan lain yang utama itu masih ada
beberapa pelaku UMKM yang bergantung pada bahan baku impor
sementara ongkos logistiknya mahal, di saat yang sama terjadi
penurunan daya beli masyarakat.

Terdapat masalah lain yang ada kaitannya dengan pasar adalah
pendistribusian barang. Selama ini, kebanyakan pelaku UKM selalu
kekurangan channel dalam hal mendistribuskan produknya.
Kebanyakan dari mereka juga hanya fokus dalam hal mendistribusikan
barang pada beberapa mitra dan pengepul yang memang hanya
dikenalnya saja. Pada UMKM di Karangasem sendiri, permasalahan
teknologi turut meluas menjadi permasalahan pasar yaitu jangkauan
pasar yang kurang luas akibat kurangnya pengetahuan mengenai
teknologi yang kaitannya dengan promosi. Jika kurang menguasai
teknologi (untuk promosi), maka jangakauan pasarnya tidak meningkat.

 Masalah Bahan Baku
Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada saat

ini cenderung beralih ke industri kreatif. Untuk UMKM di Kelurahan
Karangasem sendiri mengeluhkan dari harga bahan baku yaitu
sembako. Seperti yang kita tahu bahwa harga sembako sendiri
fluktuatif, hal tersebut memicu permasalahan pada UMKM khususnya
di sektor kuliner. “Kalau bahan bakunya pas naik, nanti porsinya di
kurangi (customer) pada complain. Tapi kalau harganya naik nanti jadi
sepi pembeli.” Kata Ibu Yuli, pemilik warung ayam kremes.

Ada banyak keluhan dari masyarakat secara umum mengenai
masalah finansial. Bagi masyarakat yang mengalami masalah finansial
dan mendirikan usaha membuat terbentuknya masalah baru yaitu
kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak
dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun
tidak memikirkan cara ekspansi bisnisnya. Efeknya, mereka menjadi
kesulitan dalam membangun bisnisnya dan usaha merekapun hanya
jalan ditempat.
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Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele, Namun
pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan yang
banyak dihadapi UMKM. Lebih dari 90 persen pemilik bisnis bekerja
multi tasker, Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik
bisnis kecil dan pengurus semua masalah bisnis kecil. Jika seorang
pelaku usaha tidak berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, pelaku
usaha akan mengalami kesulitan terkait dengan itu. Maka, membuat
daftar hal yang akan dilakukan “To Do List”. Hal tersebut akan
memudahkan para pemilik UMKM yang bekerja multitasker dalam
mengatur waktu. Satu hal lagi, orang yang mengatur waktu dengan
baik adalah orang yang membuat perbedaan.
Solusi Untuk Permasalahan UMKM di Kelurahan Karangasem

Saya sebagai peserta KKNT Unisri 2021 dengan program kerja
utama yang berjudul “Ketahanan Ekonomi di Masa Pandemi” akan
membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Sesuai dengan
program kerja saya, saya telah meyusun beberapa solusi untuk
kemudian diterapkan pada usaha UMKM. Pelatihan dan penyuluhan
kali ini diantaranya pandemic Covid-19 yang sedang melanda
mengharuskan kami untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan
dan mengingat para pelaku UMKM terdiri dri latar belakang
pendidikan yang bervariasi.

Masalah mendasar pelaku UMKM saat ini adalah masalah
penguasaan dan penggunaan teknologi yang tepat guna, yang mampu
mendorong produktivitas UMKM lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar
kualitas produk UMKM dapat lebih baik, serta mampu mengantisipasi
permintaan dengan kuantitas yang lebih banyak. Beberapa UMKM
masih menggunakan alat manual yang kurang presisi untuk
membentuk produk-produk yang dibuat. Oleh karena itu, semestinya
modal kerja yang diberikan pemerintah secara spesifik dapat
dirupakan dalam bentuk teknologi atau mesin yang lebih modern.
Tentunya harus dilakukan survey secara lebih baik atas kebutuhan
teknologi dan kesesuaian terhadap kemampuan pengetahuan mereka.
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Masalah lain seperti pembangunan product branding melalui
media sosial menjadi alternatif promosi bagi UMKM seiring dengan
berkembangnya teknologi informasi. Pemerintah perlu
mendorong mindset UMKM pentingnya pembangunan
sebuah branding untuk kemudahan dalam melakukan penetrasi
market. Mereka mulai belajar tentang bagaimana menghadapi
konsumen, bagaimana konsumen menilai produk-produk mereka serta
mempelajari bagaimana kompetitor melakukan inovasi produk.

Minimalisasi biaya juga menjadi masalah penting dalam UMKM.
Karena masalah keuangan tak kunjung membaik, dampaknya adalah
pemasaran jadi tak maksimal sehingga omzet pun menurun. Lalu
bagaimana caranya pemasaran tetap berjalan sementara masalah
keuangan kalian dalam tahap perbaikan? Pelaku UMKM bisa
melakukan pilah dan pilih jenis pemasaran mana yang lebih sedikit
perlu biaya atau kalau bisa tanpa biaya. Jadi pebisnis zaman sekarang
itu mudah, kalian punya banyak pilihan strategi pemasaran yang
minim biaya, seperti pemasaran online.

Berdasarkan 5 maslalah yang di hadapi UMKM di Karangasem
yaitu Finansial, SDM, teknologi, pasar dan bahan baku. Kami telah
menangani dengan solusi sebagai berikut:

 Masalah Finansial
Permasalahan UKM paling utama adalah modal usaha yang

terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah
produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Salah satu cara
untuk mengatasinya adalah dengan melakukan penggalangan dana.
Penggalangan dana yang dilakukan bisa melalui website penggalangan
modal usaha yang saat ini banyak tersebar. Pelaku usaha bisa
melakukan pengajuan di website tersebut dan melengkapi berbagai
persyaratannya.

Mencoba untuk memeriksa kembali pencatatan keuangan bisnis.
Jangan sampai hanya karena salah meng-input data, keuangan kalian
dalam masalah besar. Terkadang kesalahan kecil semacam ini terjadi
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jika kalian masih melakukan pembukuan manual atau konvensional.
Tak cuma salah rekapitulasi, data hilang dan rusak sangat mungkin
terjadi. Sementara itu, penumpukan kertas di tempat usaha kalian
lambat laun memakan ruang. Oleh karenanya kalian harus mengatur
kembali pembukuan. Berada di era digital, sangat mungkin kalian
memakai pembukuan digital dengan meng-install software akuntansi.
Selain mudah digunakan, tentu kesalahan dalam memasukkan data
bisa diminimalisasi. Di samping itu, pelaporan keuangan yang bisa
kalian pantau secara realtime itu bisa mencegah hilangnya data.
Sebab software akuntansi selalu mem-backup secara berkala tiap data
yang kalian masukkan.

Masalah keuangan UMKM ini memang jadi pertama yang harus
diselesaikan. Selain menabung, pelaku usaha bisa membuat proposal
pengajuan dana usaha pada pemerintah dengan berbagai
persyaratannya atau bisa juga kalian mengajukan pinjaman bank,
hanya saja kalian akan diributkan dengan lamanya proses birokrasi,
meski ketika pinjaman kalian disetujui, dana yang dikucurkan cukup
menjanjikan. Bisa juga melalui investor.

 Masalah SDM
UMKM kini menjadi salah satu fundamental penting bagi

perekonomian di Indonesia. Jumlah karyawan suatu UMKM lebih
sedikit bila dibandingkan dengan perusahaan skala besar, bukan
berarti UMKM tidak butuh SDM (Sumber Daya Manusia) yang
berkualitas menghadapi persaingan bisnis saat ini. Karena SDM yang
berkualitas dan memiliki daya saing global menjadi hal penentu
kesuksesan UMKM. Untuk itu dibutuhkan Manajemen SDM sehingga
masing-masing individu yang bekerja dapat berkontribusi secara
maksimal bagi UMKM.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan melalui
beberapa langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM
sebagai berikut:
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1. Peningkatan kapasitas SDM UMKM di daerah melalui
pelatihan dan pendampingan yang
melibatkan stakeholder yaitu Pemda, pengusaha dan
akademisi untuk meningkatkan daya saing UMKM.

2. Meningkatkan jiwa entrepreneurship dengan usaha
yang profitable dan sustainable. Penguatan UMKM
difokuskan pada peningkatan kinerja dan daya saing UMKM
sebagai pencapaian sasaran kinerja melalui program,
kegiatan dan output harus dilaksanakan melalui keterpaduan
dan kerjasama dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
data dan informasi.

3. Pelaksanaan program ini bersifat inklusif yang
memperhatikan akses dan kesempatan yang sama antar
UMKM. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung
kemitraan dan kerjasama strategis dengan kerjasama
bilateral dan multilateral yang didasarkan pada prinsip
simbiosis mutualisme.

Manajemen SDM merupakan bagian dari Planning, Organizing,
Actuating dan Controlling (POAC) terhadap kinerja organisasi agar
menjadi lebih baik dengan hasil optimal. Untuk mencapai tujuan
tersebut diperlukan Manajemen SDM untuk UKM yang baik dan
terarah. Cara yang tepat untuk dilakukan adalah:

1. Menyusun struktur organisasi UKM yang fleksibel.
2. Mulailah proses seleksi dan rekrutmen anggota baru.
3. Membuat Training dan Development untuk peningkatan

kapasitas karyawan.
4. Membuat Standars Operational Procedure (SOP), Work

instruction (WI) yang dapat mensupport pengembangan
bisnis.

5. Membuat skema salary & wages sebagai upaya untuk
mendukung kepuasan kinerja karyawan dimana menurut
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teori motivasi maslow bahwa pemenuhan kebutuhan dasar
sebagai salah satu sarana untuk memotivasi karyawan.

6. Lakukan evaluasi Manajemen SDM secara berkala Plan, Do,
Check dan Action (PDCA) secara terus menerus.
 Masalah Teknologi

Digitalisasi merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi
pelaku UMKM saat ini. Maka dibutuhkan kolaborasi kuat antara
pemerintah dengan platform digital seperti GoFood dan Gojek untuk
membangkitkan kembali UMKM sektor makanan dan minuman di
Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melahirkan kebijakan social
distancing, physical distancing, Work From Home, Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) atau apapun istilahnya, orang lebih banyak
berbelanja online. Termasuk makanan.

Untuk membantu UMKM memasarkan produknya perlu
dibuatkan platform khusus e-commerce. Produk yang sesuai kriteria
akan ditampung di platform tersebut dan bisa menjadi rujukan
pelaku marketplace dalam menjual produk UMKM. Maka dari itu,
pelaku usaha harus lebih aktif dalam melakukan pemasaran online. Hal
utama yang harus dilakukan adalah dengan memilih saluran
pemasaran online yang tepat, lalu lebih fokus lagi dalam memasarkan
saluran tersebut, dan mengoptimalkannya. Setelah pelaku usaha bisa
fokus pada satu saluran tersebut, selanjutnya pelaku usaha bisa
memaksimalkan saluran yang lain, sehingga penjualan produk pelaku
usaha bisa lebih meningkat.

 Masalah Pasar
Segmentasi pasar ini sangat penting bagi pelaku UMKM karena

dapat membuat proses dan upaya untuk memperluas pasar menjadi
lebih terarah, fokus, dan efektif. Hal ini semakin penting karena nilai
keunggulan produk umumnya bersifat relatif bagi segmen berbeda.
Berikut adalah beberapa manfaat segmentasi pasar bagi pelaku
UMKM:

 Bisa mengkategorikan potensi pasar dan menyusun prioritas
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 Pelayanan bisa lebih baik, karena bisa dijahit (custom) sesuai
dengan kebutuhan spesifik target konsumen

 Strategi pemasaran lebih terarah
 Menemukan peluang baru
 Faktor penentu nuansa desain kemasan, brosur dan poster

digital sebagai konten media sosial
 Strategi komunikasi lebih efektif, misalnya jadi lebih tahu

sapaan apa yang paling cocok untuk menyapa konsumen
 Dapat memantau produk yang menargetkan segmen yang

sama, baik untuk memahami peta persaingan, maupun
untuk mengetahui produk lain yang cocok menjadi mitra co-
branding.

 Dapat mengevaluasi target dengan lebih jitu dalam rencana
bisnis

Kemudian untuk masalah distribusi dan perluasan pasar adalah
dengan aktif bergabung di berbagai pameran produk yang
diselenggarakan berbagai instansi untuk memperluas jangkauan pasar.
Selain itu, pelaku UMKM dapat mencoba untuk bisa lebih fokus lagi
dalam melakukan kerjasama dengan berbagai merchant atau outlet
yang mampu membantu mempromosokan produk UMKM. Sehingga,
tingkat pendistribusian produk UMKM bisa lebih luas lagi dalam
menjangakau pasar internasional.

Cara jalur distribusi dapat dilakukan dengan
cara offline dan online. Apakah keduanya perlu dilakukan?
Jawabannya adalah tergantung dari model bisnis kita, kembali ke
pendapatan usaha kita berasal darimana saja. Berjualan online tidak
berarti meninggalkan offline. Distribusi offline dapat dilakukan dengan
beberapa hal berikut :

 Membuka toko/workshop
 Membuat jalur distribusi dengan distributor, supplier, agen,

ataupun reseller
 Memperluas distribusi pemasaran melalui waralaba



— 43—

Tentunya, jangkauan yang lebih luas berpeluang meningkatkan
omset pelaku UMKM semua. Lalu apa saja jenis media digital yang
ada?. Media digital dapat digunakan sebagai “ ruang pameran online”
seperti media sosial (Instagram, Facebook), website. Dapat juga
digunakan untuk media berjualan yang sampai melayani transaksi
berjualan seperti marketplace (Tokopedia, Shopee, Bukalapak) atau
media digital lainya seperti Gofood dan Grabfood.

 Masalah bahan baku
Dalam menjalankan sebuah bisnis, manajemen inventory barang

adalah hal penting yang harus memerhatikan pengusaha. Kurang
baiknya manajemen persediaan dapat menyebabkan kerugian
perusahaan dan hilangnya pelanggan. Hal ini tentu akan membuat
citra perusahaan turun dan hilangnya kepercayaan dari
pelanggan.Berikut beberapa tips dalam mengatasi masalah mengelola
stok barang. Persediaan barang yang harus diperhatikan pengusaha
bukan hanya persediaan yang dapat melihat oleh pelanggan atau yang
tersedia di toko, tapi juga persediaan barang yang ada di gudang. Jika
persediaan terlalu banyak, risiko kerusakan barang akan meningkat
dan biaya yang mengeluarkan pun akan menjadi besar seperti biaya
operasional, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Dan sebaliknya, jika
persediaan terlalu sedikit, risiko kekurangan persediaan akan semakin
besar dan dapat menunda keuntungan bagi perusahaan.

Cara Mengatasi Masalah Stok Berlebih Maupun Yang
Berkurang: Pengelolaan stok dianggap penting dalam perusahaan
karena berkaitan dengan perhitungan laba rugi. Apalagi untuk
perusahaan manufaktur persediaan tak hanya barang jadi saja namun
juga setengah jadi perlu mendapatkan perhatian. Jika salah
memperhitungkannya maka harga jual produk bisa lebih rendah dari
harga pokok produksi. Tak jarang beberapa kesalahan membuat stok
mengalami kurang atau lebih yang merugikan pendapatan laba
perusahaan. Berikut beberapa masalah stok yang dihadapi
perusahaan manufaktur beserta solusinya :



— 44—

 Perhitungan Fisik Stok Tidak Sesuai
Masalah stok yang umum terjadi di berbagai perusahaan tanpa

kecuali perusahaan manufaktur ialah ketidaksesuaian stok dari
perhitungan fisik dan catatan perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena
beberapa hal seperti barang yang rusak atau cacat, kekeliruan dalam
pencatatan hingga jarang menghitung stok fisik yang ada di gerai.
Untuk mengatasinya anda harus lebih ketat dalam melakukan
perhitungan fisik. Terapkan perhitungan fisik secara rutin entah itu
seminggu sekali maupun satu bulan sekali. Hal ini untuk
menyesuaikan catatan perusahaan dengan jumlah barang yang ada
di lapangan.

 Kekurangan Stok
Masalah stok tak hanya karena kurangnya perhatian

perusahaan atas perhitungan fisik stok gudang namun juga
kekeliruan dalam perhitungan pembelian stok. Bisa saja anda
mengalami kekurangan stok karena jumlah order barang yang
dipesan jauh lebih besar dibandingkan jumlah bahan baku yang
tersedia. Inilah yang membuat penjadwalan pembelian bahan baku
sangat dibutuhkan. Perhitungkan jumlah pesanan produk anda dan
selalu siapkan produk cadangan setiap bulannya. Cadangan produk
ini akan membantu anda saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di
masa mendatang sehingga stok yang dibutuhkan tidak tersedia.

 Kelebihan Stok
Kelebihan stok mungkin saja terjadi dikarenakan kekeliruan

perhitungan yang mengakibatkan pembelian bahan produksi
overload. Untuk itu ada beberapa solusi yang ditawarkan diantaranya
menjual produk yang masa kadaluarsanya hampir habis dengan
harga lebih murah ketimbang biasanya. Anda juga bisa menjual item
stok yang berlebihan kepada supplier atau perusahaan yang
produknya tidak sejenis dengan perusahaan anda namun
menggunakan bahan baku yang sama.

 Bangun Sistem Peringatan Dini
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Pemeliharaan dan pengawasan stok sangat dibutuhkan untuk
perusahaan manufaktur. Persediaan juga bagian dari aset
perusahaan yang wajib untuk diawasi setiap saat. Oleh karenanya
bangun sistem peringatan dini yang bisa memberikan warning saat
anda mengalami kekurangan maupun kelebihan stok.

 Monitoring
Monitoring dibutuhkan untuk mengawasi jumlah stok

persediaan di lapangan dengan fisik sudah sesuai. Monitoring ini bisa
dibantu dengan bantuan teknologi sehingga informasi yang
disampaikan lebih real time, detail dan akurat. Lakukan pemeriksaan
secara rutin entah itu seminggu sekali maupun sebulan sekali.

 Kurangi atau Tambah Modal Kerja
Saat terjadi kekurangan stok atau kelebihan stok maka modal

kerja juga ikut terganggu. Anda harus selalu menyiapkan dana
cadangan agar ketika terjadi kekurangan maka ada dana untuk
menambahkan modal kerja. Apabila terjadi kelebihan pun produk
bisa dialihkan fungsikan untuk produk lainnya. Modal kerja dikurangi
untuk menekan stok yang berlebihan.
Hasil dan Feedback

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun
dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya
sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat.
Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan
usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur
tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM
mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat
jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat
mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa
keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi
yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah
bagi masyarakat untuk bekerja
Hasil pengembangan Usaha UMKM diantaranya
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Pengembangan secara internal dari UMKM Queen Snack dalam
meningkatkan potensi serta kemajuan usahanya dilakukan dengan
beberapa cara, antara lain:

a. Inovasi hasil produksi, untuk menarik daya minat masyarakat se-
bagai konsumen UMKM Queen Snack telah melakukan inovasi
terhadap hasil produksinya dengan memberikan berbagai varian
isi dalam produk roti isi agar masyarakat tidak bosan dan dapat
memilih sesuai selera. Inovasi ini terbukti lebih meningkatkan
daya tarik masyarakat dibandingkan produk sebelumnya yang
hanya memiliki isian daging dan keju saja.

b. Perluasan jaringan pemasaran, pengusaha emping jagung telah
menggunakan internet sebagai sarana dalam memasarkan hasil
produksinya berbekal pelatihan yang diberikan oleh peserta KKNT
Unisri 2021 dengan pmbuatan konten promosi sederhana dan
cara menghandle customer secara online.

c. Dalam upaya meningkatkan perluasan jaringan pemasaran produk
agar dapat mengembangkan UMKM, peserta KKNT Unisiri 2021
melakupan penyuluhan terhadap pelaku usaha UMKM di
karangasem untuk memporomosikan usahanya melalui social
media dan marketplace.
Ditemukan hasil bahwa komunitas UMKM dapat memanfaatkan

potensi bahan baku yang belum dimanfaatkan secara maksimal
melalui inovasi produk, juga bahwa mereka dapat membuat laporan
keuangan sederhana untuk usaha mikro untuk meningkatkan
profitabilitas. Program ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan
program pemerintah, lembaga kredit mikro, dan pihak terkait lainnya
untuk mengatasi masalah permodalan dan potensi masalah UMKM
yang ada.

Monitoring dan evaluasi terhadap dampak pendampingan usaha
mikro bertujuan untuk melihat secara langsung dampak dari kegiatan
pendampingan yang sudah dilakukan. Dari hasil monitoring dan
evaluasi ini, diperoleh saran bahwa dalam menjalankan usahanya,



— 47—

pelaku usaha mikro mulai terbiasa menerapkan pengelolaan keuangan
sederhana dengan baik. Demikian juga adanya pengembangan usaha
mereka dengan menambah jenis produk yang dihasilkan dengan
melihat peluag-peluang usaha yang sudah dapat dilakukan oleh pelaku
usaha mikro.

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan
kemampuan pelaku usaha mikro tentang kewirausahaan dan
pengelolaan keuangan. Demikian juga dalam melihat potensi dan
peluang untuk meningkatkan pendapatan usahanya, melalui kegiatan
ini, dapat dipecahkan masalah yang sering mereka hadapi. Tingkat
pemahaman pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan ini
meningkat, yaitu tentang kewirausahaan dan pengelolaan keuangan
usaha mikro yaitu: pengelolaan keuangan usaha dengan memisahkan
keuangan usaha dan keuangan keluarga, dapat membuat laporan laba
rugi dan laporan arus kas baik kas masuk maupun kas keluar. Kegiatan
pendampingan ini dapat berjalan dengan baik karena adanya antusias
dari pelaku usaha mengikuti kegiatan ini sehingga mereka dapat
memahami kewirausahaan dan pengelolaan keuangan usaha mikro
dengan baik. Adanya kesesuaian materi dengan masalah yang dihadapi
untuk meningkatkan pemahaman kewirausahaan dan pengelolaan
keuangan usaha mikro, peserta pelaku usaha sudah dapat berinovasi
atas produk yang dihasilkan dan memanfaatkan potensi peluang usaha
seperti pemanfaatan bahan baku.
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Mahasiswa sebagai Solusi Permasalahan Masyarakat di
Era Pandemi

(DEDY PUTRA PAMUNGKAS)
Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi

Pendahuluan
Lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terletak di Desa

Pundungrejo yang dahulu merupakan daerah pegunungan dimana
banyak dijumpai rumah anai - anai atau rayap yang cukup besar. Selain
itu, dahulu Desa Pundungrejo juga merupakan daerah yang sangat
rimbun dengan pepohonan, seperti pohon kelapa, kopi, aren, dan lain
- lain sebagainya. Lokasi KKN yang terletak di daerah perbukitan dekat
dengan objek wisata gunung taruwongso tepatnya di Desa
Pundungrejo, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Di desa
tersebut masyarakat bekerja sebagai pegawai, buruh tani, buruh
menali prangkan, peternakan, buruh pabrik, tukang bangunan.

Masyarakat tani Sukoharjo umumnya memanfaatkan padi
berumur pendek dan singkong untuk memenuhi kebutuhan primernya.
Hasil pertanian lainnya, terutama jagung, kedelai dan kacang tanah,
biasanya dimanfaatkan sebagai komoditas perdagangan yang
diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti industri
pembuatan tahu, industri pembuatan tempe dan lain – lain. Selain
komoditas tersebut , masyarakat tani Sukoharjo juga mengandalkan
ternak (sapi dan kambing) sebagai cadangan untuk memenuhi
kebutuhan sekundernya (tabungan) serta memanfaatkan sebagai
sumber tenaga kerja maupun sumber pupuk organik.
Penyelesaian Masalah dan Cara Pemberdayaan Masyarakat

Penyelesaian masalah yang ditempuh melalui kegiatan KKN-
MBKM “ Wujudkan Desa Bangkit” merupakan salah satu bentuk untuk
pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan
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produktivitas Kelompok Peternak di Desa Pundungrejo, Kecamatan
tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Penyelesaian masalah dan cara
pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Pengorganisasian kelompok peternak

Salah satu indikator pengelolaan usaha secara profesional
adalah dengan penerapan sistem pengorganisasian yang memadai.
Selama ini usaha peternakan masih individual, karena belum terbentuk
paguyuban atau kelompok yang menjadi wadah usaha bersama.
Masalah yang muncul terkait dengan belum adanya paguyuban ini,
antara lain: kurangnya kesempatan saling berbagi pengetahuan di
kalangan peternak, rendahnya perolehan informasi dari sesama
peternak, dan adanya persaingan yang kurang sehat.
2. Sosialisasi metode beternak berbasis Iptek
Untuk meningkatkan produktivitas peternakan, perlu adanya
penerapan Teknologi. Namun, selama ini peternak di Desa
Pundungrejo, Kabupaten Sukoharjo masih melaksanakan kegiatan
peternakan secara tradisional. Pengetahuan tentang bahan pakan
ternak juga masih minim dan belom memadai. Mereka mengandalkan
pakan hijauan, sehingga pada masa kemarau peternak tidak berdaya
menghadapi kelangkaan pakah hijauan ini. Padahal di lokasi kegiatan
KKN- MBKM “mewuujudkan Desa Bangkit” ini tersedia begitu banyak
bahan baku untuk dijadikan pakan ternak bermutu seperti bahan
pakan ternak yang memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak,
vitamin, dan mineral. Oleh karena itu ditempuh langkah-langkah
pemberdayaan dan pemecahan sebagai berikut : (a) Penyusunan
modul praktis sebagai panduan penerapan iptek untuk pengadaan
pakan ternak , minuman ternak , dan pembuatan pupuk organik
dengan teknologi EM - 4 ; (b) Pemberian bantuan peralatan dan bahan
untuk pengadaan pakan ternak dengan teknologi EM - 4 . Sedang
bahan-bahan yang dibutuhkan EM-4, molase atau gula merah, air, dan
dedak halus; Penyuluhan kepada para peternak dengan di
koordinasikan oleh pengurus kelompok Materi penyuluhan meliputi
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teori dan praktik pembuatan pakan ternak dan pupuk organik dengan
teknologi EM – 4 .
3. Penerapan (pembudayaan) IPTEK dan pendampingan
Setelah memperoleh pelatihan, anggota kelompok peternakan
memasuki suatu sistem peternakan dengan kultur baru dengan
menerapkan teknologi. Agar penerapan teknologi dapat efisien, maka
kekompakan anggota perlu diutamakan. Hal ini diperlukan sarana
pertemuan yang betrsifat rutin, misalnya mulai dirintis kandang
kelompok (kandang komunal). Selama ini, banyak terjadi masyarakat
memperoleh pelatihan namun tidak menerapkan dan membudayakan
pengetahuan baru tersebut dalam kehidupan sehari - hari .
Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan KKN - MBKM “Wujudkan Desa
Bangkit” ini mencakup tiga tahapan yang berurutan, meliputi : (1)
persiapan dan pembekalan ; (2) pelaksanaan ; dan (3) Rencana
keberlanjutan program. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan
yang membentuk sebuah metode, tidak boleh di bolak-balik urutannya.
Artinya, sebelum memasuki tahap pelaksanaan maka harus dilalui dulu
tahapan persiapan dan pembekalan. Pada tahap persiapan dan
pembekalan , langkah-langkah operasional yang dilakukan sebagai
berikut : (1) Rapat koordinasi Dosen Tim Pembimbing KKN - MBKM
“ Wujudkan Desa Bangkit “ beserta jajaran pimpinan LPPM Unisri ; (2)
Menawarkan mata kuliah KKN - MBKM “ Wujudkan Desa Bangkit
“ kepada mahasiswa, dilakukan secara on-line ; (3) Membuka
pendaftaran calon peserta KKN-MBKM “Wujudkan Desa Bangkit”; (4)
Menyusun proposal KKN - MBKM “Wujudkan Desa Bangkit”; (5)
Mengurus surat izin dari pemerintah setempat (calon lokasi KKN-
MBKM “Wujudkan Desa Bangkit”) ; (6) Pembekalan mahasiswa ; (7)
Survey lokasi ; dan (8) Penyusunan matrik program kerja KKN - MBKM
“Wujudkan Desa Bangkit”.
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Pada tahap pelaksanaan, langkah-langkah dan metode yang
digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah
sebagai berikut :
1) Observasi: untuk mengidentifikasi lebih konkrit potensi,

permasalahan , dan peluang masyarakat Desa Pndungrejo
Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo , khususnya terkait
dengan usaha sektor peternakan ;

2) Wawancara: untuk pengumpulan informasi lebih konkrit potensi,
permasalahan, dan peluang masyarakat Desa Pundungrejo
Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo , khususnya terkait
dengan usaha sektor peternakan ; (

3) Focus Group Discussion (FGD): mengembangkan program kerja
KKN - MBKM “Wujudkan Desa Bangkit”, wawasan, validitas,
kualitas, dan relevansi dengan kebutuhan masyarakat sasaran ;

4) Penyuluhan: mengenalkan iptek untuk usaha peternakan ,
mengembangkan potensi dan mengubah perilaku para peternak,
menambah pengetahuan, keterampilan, produktivitas,
keberdayaan dan kemandirian yang dapat membawa perbaikan
ke arah usaha peternakan berbasis iptek yang membawa dampak
positif secara ekonomis ;

5) Sarasehan: sosialisasi, ekplorasi, pertimbangan terhadap kinerja
dan hasil KKN PPM;

6) Pendampingan: bersama-sama dengan masyarakat, KKN - MBKM
“Wujudkan Desa Bangkit” mengawal , memantau , mengevaluasi
pelaksanaan program usaha peternakan berbasis iptek .

Hasil dan Pembahasan
Hasil Kegiatan KKN - MBKM “Wujudkan Desa Bangkit”
Kegiatan KKN - MBKM dilaksanakan di empat dusun di wilayah

Desa Pundungrejo, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo.
Dusun tersebut meliputi : DK.Banaran RT 04, RW 07 . Waktu
pelaksanaan 31 hari, mulai 26 Juli sampai 31 Agustus 2021. Peternakan
rakyat skala kecil merupakan usaha keluarga (family business) yang
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dioperasikan dan manajemen usaha di jalankan oleh anggota keluarga.
Rutinitas kegiatan dalam usaha ternak menjadi lebih relatif teratur dan
telah dikuasai oleh peternak, namun kegiatan usaha di hulu
merupakan sebagian dari usaha agribisnis secara keseluruhan.

Usaha peternakan sapi di wilayah Desa Pundungrejo, Kecamatan
Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo sebagian besar didominasi oleh
peternakan rakyat yang masih bersifat subsisten. Meskipun dengan
kondisi terbatas, usaha ternak sapi Sukoharjo memiliki arti yang sangat
besar bagi peternak. Jika ada Keberadaan kelompok peternak sapi di
wilayah Desa Pundungrejo, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten
Sukoharjo merupakan upaya peternak untuk meningatkan
kemampuan peternak secara berjamaah sehingga dapat meningkatkan
pendapatan keluarga .

Sampai saat ini limbah dari sapi di wilayah Desa Pundungrejo ,
Kecamatan Tawangsari , Kabupaten Sukoharjo belum dimanfaatkan
secara baik. Melalui upaya kewirausahaan dapat meningkatkan nilai
tambah jika di kelola menjadi sebuah produk yang memiliki nilai arti,
seperti menjadi kompos dan vemicompos. Produk yang di hasilkan
oleh ternak bervariasi tergantung pada jenis dan manfaat produk
tersebut bagi kebutuhan konsumen. Peternak dengan suatu komoditas
ternak dapat mengusahakan pengolahan produk ternak asal
komoditas ternak lain. Tidak ada yang dapat membatasi produsen
untuk mengupayakan bisnis dengan beberapa jenis produk peternakan
sehingga peternak membuat produk olahan hasil ternak tersebut
dapat mengkombinasikan beberapa lini usaha dalam satu manajemen.
Dalam kondisi peternak yang bersifat semi komersil maka manajemen
tersebut dapat berupa manajemen keluarga.

Hal ini menunjukkan bahwa sapi di Wilayah Desa Pundungrejo,
Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Jika dikelola dengan
baik, maka akan memberikan keuntungan dengan harapan bahwa
peternak dapat memahami pola kewirausahaan dengan baik dan di
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dukung oleh keberadaan kelompok peterna yang baik, sehingga
penguatan kelompok menjadi optimal.

Dari rancangan program kerja yang disusun oleh mahasiswa
bersama dengan warga masyarakat, dalam pelaksanaannya ada
beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal, hal ini disesuaikan
dengan situasi dan kondisi di lapangan . Meskipun demikian, secara
umum dapat dikatakan bahwa kegiatan "Mahasiswa sebagai solusi
permasalahan masyarakat di Era Pademi" yang telah dilaksanakan ini
dapat dikatakan cukup berhasil. Hasil kegiatan KKN - MBKM
“ Wujudkan Desa Bangkit” dapat diuraikan sebagai berikut .
1. Pengorganisasian kelompok sasaran ( kelompok peternak )

Di dusun yang ditunjuk sebagai lokasi KKN , kesemuanya
belum ada organisasi kelompok peternakan tingkat dusun . Oleh
karena itu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN adalah
revitalisasi kelompok - kelompok peternakan tersebut . Kegiatan yang
telah dilakukan adalah penyegaran pengurus , musyawarah
penyusunan program kerja , dan pembuatan keputusan bersama
mengenai jadwal pertemuan rutin yang diadakan sekali setiap limo
( limo = 5 hari) . Dengan demikian hasil kegiatan yang dicapai adalah :
(a) Mengidentifikasi dan menghimpun peternak sebagai sasaran yang
layak didampingi di Desa Pundungrejo kecamatan Tawangsari,
Sukoharjo ; (b) Tercapainya kesepakatan melalui musyawarah warga
untuk pembentukan paguyuban , lengkap dengan susunan
pengurusnya ; (c) Dilaksanakannya paparan dan penjelasan pentingnya
program kerja kepada kelompok peternakan ; (d) Ditingkatkannya
keterampilan administrasi dan manajemen usaha ternak .
2. Perbaikan sistem

Untuk mengatasi permasalahan yaitu kurang berdayanya
masyarakat peternak yang menjadi sasaran kegiatan , rendahnya
produktivitas usaha peternakan dan masih adanya pandangan
bahwa peternakan hanya pekerjaan sambilan yang dikerjakan
asal – asalan , maka solusi yang ditawarkan adalah dengan
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kegiatan KKN - MBKM “Wujudkan Desa Bangkit” berbasis iptek.
Kegiatan ini merupakan upaya memperbaiki sistem usaha
peternakan ke arah usaha yang ditekuni dengan menerapkan
iptek yang mudah dan murah, namun dapat meningkatkan
produktivitas. Indikator hasil kegiatan yang menunjukkan adanya
perbaikan sistem beternak pada kelompok sasaran adalah
sebagai berikut .
a) Usaha peternakan yang selama ini dikerjakan dengan asal-asalan
dan dipandang sebagai pekerjaan sambilan, diperbaiki menjadi usaha
yang ditekuni secara terencana .
b) Sistem usaha yang semula dikerjakan secara tradisional, diperbaiki
mengarah kepada usaha peternakan berbasis iptek . Teknologi yang
diaplikasikan yaitu dengan EM - 4 untuk pakan dan minuman ternak,
serta pembuatan kotoran ternak menjadi pupuk fermentasi organik.
Untuk mendukung optimalisasi perbaikan sistem usaha peternakan
berbasis iptek ini , telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut : (1)
Penyusunan panduan teknis penerapan iptek untuk pengadaan pakan
ternak dan pembuatan pupuk organik , dengan teknologi EM – 4 ; (2)
Pemberian bantuan peralatan dan bahan untuk pembuatan pakan
ternak dan pupuk organik dengan teknologi EM - 4 (Sprayer, drum,
bendho, EM - 4 peternakan dan pertanian, molase) ; (3) Pelatihan
pembuatan dan pakan minuman ternak dengan aplikasi teknologi EM -
4 Peternakan ; dan (4) Pelatihan pembuatan pupuk organik dengan
aplikasi teknologi EM - 4 Pertanian .
c) Sistem pengelolaan yang semula bersifat individual, diperbaiki
menjadi usaha yang terorganisasi dalam sebuah kelompok atau
paguyuban peternak . Hal ini di mungkinkan, karena sudah dilakukan
penyegaran pengurus kelompok ternak di tiap-tiap dusun. Masing -
masing kelompok sudah membuat kesepakatan adanya pertemuan
rutin bagi semua anggota . Dengan adanya kelompok ini maka akan
memudahkan penerapan (pembudayaan) iptek dan pendampingan . Di
samping itu, dalam musyawarah warga juga telah disepakati adanya
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rintisan kandang kelompok (kandang komunal) . Dengan adanya
kandang kelompok , memungkinkan antara anggota lebih mudah
berinteraksi guna berbagi informasi. Kegiatan pendampingan yakni
bersama-sama masyarakat atau kelompok peternak menerapkan
pengetahuan baru yang telah diperolehdan memberikan alternatif
pemecahan masalah yang timbul selama proses pendampingan.
Kesepakatan lain oleh anggota kelompok , ialah bahwa pengurus
kelompok bertugas melakukan monitoring , yaitu melakukan
monitoring keberlanjutan implementasi teknologi EM - 4 dalam usaha
peternakan
d) Administrasi dan manajemen usaha yang semula kurang
diperhatikan , diperbaiki ke arah terbentuknya sikap dan kecakapan
berusaha yang didukung oleh perangkat adminmistrasi yang relevan.
Dalam hal ini telah diberikan pelatihan untuk peningkatan
keterampilan pengelolaan administrasi keuangan secara praktis .
Dapat di katakan secara praktis, karena yang dilatihkan adalah
penanganan teknis pekerjaan administrasi keuangan, khususnya
transaksi uang masuk dan keluar dan kepada semua peserta pelatihan
dipandu dalam mempraktekkannya. Dalam pelatihan ini, anggota dan
pengurus kelompok peternakan dimotivasi untuk menyempatkan
waktu mencatat pemasukan dan pengeluaran , sehingga pada periode
tertentu dapat diketahui apakah usaha peternakan yang ditekuni
tersebut menguntungkan atau tidak .
3.Peningkatan produksi
Peningkatan keterampilan usaha peternakan dengan aplikasi teknologi
EM-4 diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas .
Hasil kegiatan menunjukkan indikasi sebagai berikut : .
a) Jenis produk peternakan lebih bervariasi, dari satu jenis produk
yaitu penangkaran menjadi dua jenis, yaitu penangkaran , dan
penggemukan , baik untuk ternak sapi maupun kambing. Usaha ternak
sapi dan kambing bagi masyarakat di Desa Pundungrejo Kecamatan
Tawaangsari Kabupaten Sukoharjo sebenarnya sudah lama dilakukan
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tetapi hanya sebatas pengusahaan sampingan . Mereka lebih senang
memelihara ternak betina dengan harapan dapat beranak . Jadi harus
ada peningkatan produktivitas , antara lain melalui penerapan iptek.
Dalam hal ini iptek yang diaplikasikan adalah teknologi fermentasi
dengan EM - 4.
b) Kualitas produk peternakan meningkat berkaitan dengan
meningkatnya penguasaan iptek para peternak terhadap kualitas
bahan pakan, kualitas kandang, dan kualitas proses sistem
pengelolaannya, serta kebersihan lingkungannya. Peningkatan
produktivitas peternakan, merupakan hasil dari peningkatan
keterampilan para peternak, sehingga para peternak mampu : (1)
Memberikan asupan makanan yang berkualitas; (2) Meningkatkan
nafsu makan sehingga penggemukan semakin cepat; (3) Memperbaiki
proses pencernaan; (4) Meningkatkan kekebalan terhadap penyakit
dan (5) Mengurangi bau kotoran serta air kencing.
c) Peningkatan produksi juga terjadi , sejalan dengan efisiensi waktu ,
tenaga , dan sumber daya lainnya setelah penerapan iptek .
4. Peningkatan partisipasi masyarakat
a) Dengan prinsip working with community, Jadi partisipasi masyarakat
dalam usaha peternakan berbasis iptek ini akan meningkat secara
kuantitas dan kualitas. Meningkat secara kuantitas, berarti jumlah
warga masyarakat yang tertarik untuk turut serta menerapkan
teknologi EM- 4 bertambah. Sementara itu peningkatan secara kualitas,
berarti peningkatan keterampilan beternak dengan aplikasi teknologi
EM–4 .
b) Dengan penerapan iptek , berarti memberikan kesempatan kepada
masyarakat umum untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan
tepat guna yang sangat bermanfaat sebagai salah upaya peningkatan
penghasilan keluarga.
c) Kedatangan mahasiswa dan dosen pembimbing palangan KKN -
MBKM “Wujudkan Desa Bangkit”, telah membawa ide-ide baru.
Dengan adanya ide baru itu, maka menjadi daya tarik kuat bagi
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masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan program
kerj KKN - MBKM “Wujudkan Desa Bangkit”
5. Peningkatan swadana dan swadaya masyarakat
a) Para peternak yang menjadi kelompok sasaran akan merasa
terpanggil untuk memberikan partisipasi berupa dana dan tenaga .
b) Usaha peternakan ini juga memberikan pembelajaran kepada
masyarakat untuk lebih mandiri, tidak mengandalkan bantuan dari
pihak lain tetapi melatih secara suka rela membudayakan swadana
dan swadaya untuk berbagai kegiatan .
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
a) Dengan adanya rintisan kandang komunal , berarti dapat didesain
model kandang kelompok yang mendukung program pelestarian
lingkungan hidup .
b) Dengan semakin majunya usaha peternakan, keuntungan sekunder
yang diperoleh adalah ketersediaan pupuk organik yang sangat baik
bagi usaha pertanian ramah lingkungan . Oleh karena itu pada
kegiatan KKN - MBKM “ Wujudkan Desa Bangkit“ ini terdapat kegiatan
pelatihan pembuatan pupuk organik dengan teknologi EM - 4
pertanian . Selain karena permintaan warga , juga oleh kenyataan
bahwa pupuk kandang ini merupakan hasil samping yang
meningkatkan penghasilan atau produktivitas masyarakat .
Pembahasan

Usaha ternak sapi dan kambing bagi masyarakat di Desa
Pundungrejo Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo sebenarnya
sudah lama di lakukan tetapi hanya sebatas pengusahaan sampingan.
Bahkan ada yang menganggap hewan peliharaan adalah klangenan
bahkan kegiatan berternak hanya sebagai hiburan. Kebiasaan seperti
itu tidak memberikan manfaat ekonomis secara optimal dan tepat
sasaran. Jadi, harus ada peningkatan produktivitas antara lain melalui
penerapan iptek . Dalam hal ini iptek yang diaplikasikan adalah
teknologi fermentasi dengan EM – 4 .
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Berdasarkan pengamatan terhadap jalannya kegiatan KKN -
MBKM “Wujudkan Desa Bangkit” selama dua bulan, dapat
dikemukakan hal-hal penting sebagai berikut.
1) Materi kegiatan yaitu aplikasi teknologi EM-4 untuk pembuatan

pakan dan minuman ternak, serta untuk pembuatan pupuk
organik dapat diterima dengan baik oleh warga masyarakat dan
mendapatkan respon sangat positif. Hal tersebut dapat dilihat
dari semangat warga yang tinggi, pada umumnya hadir tepat
waktu dan mengikuti kegiatan, baik musyawarah maupun gotong
royong sampai acara selesai .

2) Tersedianya buku panduan teknis pembuatan pakan dan
minuman ternak serta pembuatan pupuk organik menggunakan
EM-4 yang disusun oleh Tim KKN- MBKM “Wujudkan Desa
Bangkit” memudahkan masyarakat sasaran dalam menerapkan
iptek yang disosialisasikan.

3) Mayoritas warga masyarakat kelompok sasaran menyatakan
bahwa aplikasi EM-4 sebagai materi utama program KKN - MBKM
“ Wujudkan Desa Bangkit” sangat membantu dalam peningkatan
keterampilan dan produktivitas usaha di bidang peternakan dan
pertanian. Sekurang-kurangnya memotivasi warga untuk
meningkatkan ketekunan dan kesungguhan dalam usaha
peternakan.

4) Mayoritas anggota kelompok sasaran menyatakan bahwa EM-4
merupakan teknologi tepat guna yang mudah penerapannya.
Bahan bakunya juga mudah di dapatkan . Dengan demikian tidak
banyak kendala untuk terus mengaplikasikannya

5) Diharapkan hasil kegiatan KKN-MBKM “ Wujudkan Desa Bangkit”
ini nantinya dapat disebar luaskan kepada masyarakat di
sekitarnya.

6) Sesuai dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui
peningkatan keterampilan usaha peternakan berbasis iptek,
pelaksanaan program KKN - MBKM “ Wujudkan Desa Bangkit”
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telah diusahakan terus dijaga dan di kondisikan sebaik mungkin,
sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut program.
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan
program KKN - MBKM “ Wujudkan Desa Bangkit” .

Simpulan dan Saran
Berdasarkan uraian hasil kegiatan dan pembahasan , simpulan

pelaksanaan kegiatan KKN-MBKM “Wujudkan Desa Bangkit” adalah
sebagai berikut .
1) Pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan berhasil meski tidak

terlepas dari kekurangan dan kendala. Ini ditunjukkan antara lain
oleh keterlaksanaan kegiatan-kegiatan yang di rencanakan dan
ketersediaan peralatan dan bahan yang diperlukan.

2) Adanya kesesuaian materi kegiatan yang diberikan dengan
kebutuhan warga masyarakat di lokasi KKN.

3) Adanya respon positif dari warga masyarakat yang ditunjukkan
dengan atusiasme sejak awal sampai selesainya kegiatan .

4) Adanya permintaan agar kegiatan KKN-MBKM “Wujudkan Desa
Bangkit” di lanjutkan pada lain kesempatan dengan mengangkat
tema lain yang relevan.

Saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut .
1) Warga masyarakat sasaran kegiatan KKN-MBKM “Wujudkan Desa

Bangkit” ini di sarankan untuk menerapkan materi aplikasi
teknologi EM-4 untuk peningkatan keterampilan dan
produktivitas usaha peternakan, meskipun kegiatan KKN-MBKM
“Wujudkan Desa Bangkit” untuk tahun ini sudah selesai.

2) Agar terjadi proses pewarisan pengetahuan dan keterampilan
dalam usaha peternakan, maka kelompok ternak perlu merekrut
anggota dari kalangan pemuda.
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Mahasiswa sebagai Solusi Permasalahan Masyarakat di
Era Pandemi

(ERLINDA NOVITASARI)
Ilmu Administrasi Negara

Fakuktas Ilmu Sosial dan Politik

Penjelasan lokasi KKN
Palur adalah desa di Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa

Tengah, Indonesia. Palur juga merupakan sebutan dari kawasan
pertemuan dua wilayah bernama sama namun berbeda kabupaten,
yaitu Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan
Dusun Palur, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
Kawasan Palur merupakan wilayah pengembangan terbesar kedua
setelah Kartasura. Desa Palur terbagi menjadi 6 dusun, 6 RW, dan 81
RT. Desa Palur juga terdiri dari 10 dukuh.
Pandemi dilokasi KKN

Kenaikan kasus positif Covid-19 di Desa Palur, Mojolaban
Sukoharjo melonjak cukup tajam. Tingginya angka pasien positif virus
Corona menyebabkan banyak rumah sakit kehabisan ruang
perawatan. Tingkat penularan virus corona bergantung pada jumlah
virus yang ditularkan oleh seseorang. Namun kesadaran masyarakat
masih kurang dalam menerapkan protokol kesehatan, khsususnya
protokol kesehatan dalam menggunakan masker ketika melakukan
aktifitas di luar rumah. Selain itu masyarakat juga belum sepenuhnya
menerapkan protokol kesehatan menjaga jarak fisik.

Selain masyarakat yang abai, pemerintah juga dianggap kurang
maksimal dalam menerapkan 3T yaitu testing, tracing,
dan treatment. “Kenaikan wajar karena 3T kurang dan masyarakatnya
abai sama 5M. Pada masa pandemi COVID-19 membuat warga dusun
palur sengsara terutama masyarakat kelas ekonomi menengah ke
bawah. Mereka adalah pekerja warung, toko kecil, pedagang sayur,
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toko kelontong, buruh, hingga pekerja lainya yang menggantungkan
hidup dari pendapatan harian.

Alasan paling utama adalah masalah ekonomi. Banyak warga
di desa palur yang nekat untuk bekerja karena tidak ada jaminan
pendapatan yang stabil di tengah pandemi terutama mereka yang
bekerja harian. Meskipun hal ini tidak serta-merta bisa menjadi alasan
karena pemerintah sudah mengucurkan beberapa bantuan sosial
kepada masyarakat dengan skim yang bermacam-macam.
Masalah yang dihadapi masyarakat

Dari pengamatan saya pribadi, banyak sekali pedagang kecil di
desa palur yang mengeluh karena hasil penjualan mereka yang sering
tidak laku sehingga membuat mereka rugi besar dan ketika mereka
berjualan di tempat-tempat tertentu baik itu di pinggir jalan atau di
depan ruko dan pendirian tenda-tenda lainnya, justru mereka di tuntut
untuk pulang karena melebihi jam operasi dari yang telah di tentukan
oleh pemerintah. Karena tuntutan dari pemerintah yang
mengharuskan penutupan kios ataupun di larang keluar melebihi jam
operasi, banyak dari pedagang kecil tersebut yang rugi. Akhirnya
banyak pedagang yang membawa kembali barang dagangannya tanpa
terjual sedikitpun. Sehingga hal-hal seperti ini lah yang membuat
pedagang kecil tidak bisa berbuat banyak. Banyak dari mereka yang
kehabisan uang sehingga tidak bisa untuk mencukupi kehidupan
sehari-hari mereka.
Aktivitas Perdagangan

Aktivitas perdagangan adalah salah satu aktivitas ekonomi
masyarakat Desa Palur yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini.
Berdagang merupakan salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang
ada di Palur. Adanya ketergantungan antara Desa dan Kota atau
sebaliknya sebagai bentuk interaksi antara Desa dan Kota ini tentu
membawa dampak yang sangat baik bagi keduanya. Hal ini
dikarenakan oleh Desa sebagai penyuplai bahan pokok atau pangan
pada Kota, atau Kota yang menjadi sentra pemerintahan dan juga
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penyedia jasa terhadap kebutuhan Desa. Sementara adanya
pembatasan ruang gerak masyarakat di tengah wabah ini membuat
pedagang baik dari luar dan dari dalam sangat susah mendistribusikan
atau menjual barang dagangannya.

Pasar yang ada di Palur tergolong kedalam jenis pasar rakyat..
keterbatasan ruang (hanya penyediaan bagi konsumen atau
masyarakat setempat). Pedagang atau penjual pakaian/ritel
merupakan yang paling terdampak atau hasil jualannya sangat
merosot di tengah Pandemi COVID-19 ini. Hal ini sesuai dengan hasil
temuan di lapangan yang mana penjual pakaian beberapa bulan
terakhir terhitung sejak Maret selalu mengalami omset penjualan yang
turun.
Aktivitas Pertanian

Padi merupakan komoditas pertanian utama yang diunggulkan
di Desa Palur. Pedagang sembako mengalami penurunan pendapatan
saat adanya wabah Covid-19, menurut pedagang hal ini terjadi akibat
berkurangnya orang yang datang ke pasar, sehingga penjualan
semakin sepi. Selain itu, pedagang mengungkapkan bahwa kebutuhan
saat di rumah saja semakin meningkat sehingga merasa bahwa wabah
Covid-19 yang telah melumpuhkan sektor pasar ini sangat
mengganggu keuangan dari pedagang. Namun, dengan adanya New
Normal ini ternyata dapat menaikan pendapatan hingga menjadi stabil.
Pedagang sayuran mengalami penurunan yang cukup drastis,
pedagang mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena kondisi pasar
yang sangat sepi, akibat semakin sedikit orang yang datang ke pasar,
justru pedagang berpendapat bahwa dengan adanya wabah ini justru
pedagang sayuran asongan semakin ramai, sehingga ibu- ibu di rumah
tidak perlu repot untuk datang ke pasar. Berbeda dengan pedagang
sembako sebelumnya, pedagang sayuran ini justru masih belum
merasakan dampak adanya New Normal terhadap pendapatannya.

Akibat hal tersebutlah pedagang beranggapan bahwa New
Normal ini tidak serta merta membantu perekonomian, karena ketika
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pendapatan belum stabil ternyata sudah ada kebutuhan lainnya yang
sebelumnya ditekan akibat wabah Covid-19, justru sekarang semakin
meledak. Pedagang baju mengalami penurunan , hal ini terjadi akibat
semakin sepinya kondisi pasar. Pedagang menyebutkan kondisi ini
dapat dibantu dengan berjualan di rumah dan melakukan promosi
melalui whatsapp grup sehingga pembeli dapat langsung datang ke
rumah penjual. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut belum bisa
mengembalikan pendapatan seperti semula. Kemudian pedagang
mengungkapkan dengan adanya New Normal ini pendapatan
mengalami sedikit peningkatan.

Pedagang makanan berat siap saji mengalami penurunan, hal
ini terjadi akibat semakin sedikit orang yang membeli makanan di luar
karena ibu-ibu yang biasanya bekerja harus bekerja di rumah.
Pedagang mengaku sempat mengalami kerugian di awal-awal adanya
wabah ini, namun setelah satu bulan berlalu pedagang sudah
mengurangi porsi jual. Kemudian di era New Normal ini ternyata sudah
mampu mengembalikan pendapatan.

Pedagang online yang berjualan makanan ringan juga
mengalami penurunan pendapatan menurut pedagang hal ini terjadi
akibat semakin banyak ibu-ibu rumah tangga yang tetap berada di
rumah. Namun setelah adanya kebijakan New Normal, dapat
mengembalikan pendapatan Pedagang asongan yang berjualan
makanan ringan seperti: cilung dan siomay yang biasanya berjualan di
sekitar lingkungan sekolah dasar di desa palur juga mengalami
penurunan pendapatan, menurut pedagang hal ini terjadi akibat saat
pandemi covid- 19 sekolah diliburkan dan otomatis pendapatan
menurun dan hanya berkeliling ke desa-desa.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa Covid-19 mengakibatkan
pendapatan pedagang UMKM di desa Palur menurun. Namun dengan
adanya kebijakan New Normal yang sekarang telah diganti dengan
istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan sudah ada kebijakan
vaksinisasi kepada masyarakat hal ini telah mampu menaikkan
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pendapatan para pedagang, hanya saja ada beberapa pedagang yang
merasa tidak ada perubahan dengan diterapkannya era New Normal.

Proses pendidikan pada masa pandemi mengharuskan
pembelajaran dari rumah atau biasa disebut daring. Berbagai polemik
akan hal ini menjadi suatu permasalahan yang baru. Berkaitan dengan
hal itu pembelajaran daring adalah alternatif yang dilakukan dalam
permasalahan pembelajaran pada saat pandemi covid-19. Berbagai
kemudahan proses pembelajaran ini, tidak lepas dari adanya kesulitan
pula. Seperti halnya peran orang tua sangat penting agar anak dapat
tetap semangat, dan tidak merasa tertekan. Bahkan proses
pembelajaran di rumah tetap menyenangkan. Adanya pembelajaran
daring tentu terdapat berbagai kendala, mulai dari kuota internet,
sinyal yang jelek, kurang efektif, dan sebagainya. pembelajaran daring
tak lepas dari peran orang tua untuk mengawasi anaknya masing-
masing. Keterlibatan orangtua sangat penting bagi anak untuk
berprestasi di sekolah. Beberapa orangtu berpikir bahwa itu adalah
peran guru untuk mengajar, bukan peran mereka. T Mereka selalu
terbiasa dengan belajar, di rumah, dengan teman, dan melalui
pengaruh lain. Sebagian orang tua berpendapat bahwa pendidikan
adalah suatu hal yang utama, atau bisa dikatan hal yang penting.

Kendala yang membuat proses pembelajaran menjadi
terhambat. Berbagai kendala tersebut perlunya konfirmasi antara guru,
siswa, dan orang tua yang baik agar proses pembelajaran yang
dilakukan di rumah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.Kebanyakan
orang tua di desa palur berpandangankurang baik diantaranya kurang
adanya sarana dan prasarana, sebagian orang tua kurang siap
mendampingi anak untuk pembelajaran daring.
Solusi apa yang anda lakukan selama KKN
Dari Aspek Kesehatan
a. Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat dalam meningkatkan
Imunitas Tubuh
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Desa Palur sebagai salah merupakan satu desa di Kecamatan
Mojolaban yang juga terdampak oleh kondisi pandemi ini. Kegiatan
pengabdian ini bertujuan memberikan wawasan pada masyarakat
yang tergabung dalam Ibu-ibu PKK Desa Panjangrejo Rt01/Rw 20
tentang bagaimana meningkatkan dan mempertahankan imunitas
tubuh di masa pandemi ini.. Peningkatan imunitas ini meliputi pola
hidup dan pola makan yang harus dilakukan. Ibu-ibu PKK yang
berjumlah 30 orang menjadi sasaran kegiatan ini. Kegiatan dilakukan
dalam bentuk diskusi secara dengan pertemuan terbatas dengan
pengurus. Dari kegiatan ini masyarakat telah memperoleh
pemahaman yang baik tentang apa yang harus dilakukan di masa
pandemi ini, tidak hanya sebatas mematuhi protokol kesehatan, tetapi
juga dalam mengatur pola hidup dan pola makan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa virus corona menyerang
kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak mampu menghadapi virus lagi.
Dengan demikian kekebalan tubuh menjadi faktor utama dalam
menghadapi virus tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan sistem imun adalah melalui pangan. Dalam ilmu
pangan, ada satu istilah yang disebut sebagai pangan fungsional.
Makanan atau minuman yang termasuk dalam kategori pangan
fungsional tidak harus mahal, bahkan makanan jenis ini dapat
diperoleh di sekitar kita. Pangan fungsional adalah makanan/minuman
yang tidak hanya sekedar mencukupi kebutuhan akan nutrisi saja
namun juga dapat memberikan efek terhadap Kesehatan tubuh.
Termasuk dalam kategori pangan fungsional adalah
makanan/minuman yang mengandung antioksidan, berserat tinggi,
probiotik, prebiotik, dan sinbiotik, makanan/minuman yang
mengandung asam lemak tidak jenuh, bahan pangan yang
mengandung senyawa bioaktif, bahan pangan berbasis susu, biji-bijian
utuh, serta umbi- umbian.

Beberapa jenis bahan pangan ini bahkan bisa ditanam sendiri.
Pengetahuan masyarakat Desa Palur tentang pangan fungsional relatif
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terbatas. Masyarakat belum paham betul masalah gizi seimbang.
Sesuai dengan arahan Kemenkes, (2020) tentang Germas dalam upaya
peningkatan sistem imun dalam menghadapi masa pandemi Covid 19,
maka konsep dasar yang harus dipahami adalah mengenai gizi
seimbang.

Konsep gizi seimbang juga menghimbau masyarakat untuk
mengkonsumsi buah dan sayuran yang bervariasi. Dalam satu hari,
seseorang harus mengkonsumsi buah atau sayuran meliputi 5 warna,
yaitu hijau, ungu, kuning atau oranye, merah, dan putih. Zat warna
atau pigmen dalam buah atau sayuran berhubungan erat dengan
senyawa yang dikandungnya. Seperti warna ungu kehitaman pada
beras ketan hitam yang mengandung senyawa antosianin dan
mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Bahkan antosianin dalam
beras ketan hitam juga telah dikembangkan sebagai pewarna alami
pada minuman isotonik (Mustofa & Suhartatik, 2018).

Satu hal yang masih belum dipahami warga Desa Palur adalah
konsep gizi seimbang dan isi piringku Selama ini warga Desa Palur
mengisi piring dengan besaran, separo (1/2) bagian adalah nasi, ¼
bagian adalah lauk dan sisa ¼ adalah buah dan sayuran. Padahal yang
benar adalah 30% karbohidrat, 20% lauk, dan 50% adalah buah dan
sayuran. Alasan mengapa sampai sekarang warga mengisi piring
dengan prosentase ½ piring adalah nasi adalah supaya lebih kenyang.
Konsep ini harus diubah karena kenyang bisa dicapai dengan
mengurangi porsi nasi dan menambah porsi buah dan sayuran. Ini
hanyalah masalah kebiasaan saja.
b. Melakukan senam bersama masyarakat

Olahraga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Desa Palur
merupakan wilayah yang kaya akan sinar matahari. Selain berolahraga
miniml 30 menit 3-5 hari per minggu, warga Desa Palur juga
disarankan untuk berhenti mendengarkan atau melihat berita tentang
Covid 19. Selain akan menimbulkan kepanikan yang berujung pada
menurunnya sistem imun, kepanikan juga malah akan menurunkan
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kinerja serta mematikan perekonomian keluarga. Bahkan kebahagiaan
seseorang juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuhnya. Sudah
banyak penelitian yang menyatakan hubungan stress dengan
kekebalan tubuh, yaitu bahwa stress akan menurunkan tingkat
kekebalan tubuh seseorang (Adiba, 2019; Dirgayunita, 2016;
Kusumawardani & Sari, 2006; Larasati, 2016; Mayasari & Pratiwi, 2009)
c. Edukasi cara mencuci tangan yang baik dan bener kepada anak

Hal ini dilakukan karena tangan sering kali menjadi agen yang
membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu
orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak
tidak langsung (menggunakan permukaan-permukaan lain seperti
handuk, gelas). Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran
manusia dan binatang, ataupun cairan tubuh lain (seperti ingus, dan
makanan/minuman yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan
sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain
yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan.

Menggunakan sabun dalam mencuci tangan sebenarnya
menyebabkan orang harus mengalokasikan waktunya lebih banyak
saat mencuci tangan, tetapi penggunaan sabun menjadi efektif karena
lemak dan kotoran yang menempel akan terlepas saat tangan digosok
dan bergesek dalam upaya melepasnya. Di dalam lemak dan kotoran
yang menempel inilah kuman penyakit hidup. Semua jenis virus
termasuk Covid19 bisa dapat aktif di luar tubuh manusia selama
berjam-jam, bahkan berhari-hari. Mereka bisa menyebar melalui
droplets, seperti saat bersin batuk, atau saat pengidapnya berbicara.
d. Pembuatan handsanitizer

Kegiatan pembuatan hand sanitizer ini menimbulkan
pengaruh positif terhadap masyarakat dari segi kesehatan dan
ekonomi. Dari segi kesehatan pengaruh positif tersebut berupa
penggunaan hand sanitizer sebagai alternatif untuk membersihkan
tangan. Hand sanitizer memiliki fungsi untuk membunuh kuman.
Sedangkan manfaat dari segi ekonomi yaitu meminimalisasi
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pengeluaran harian untuk membeli hand sanitizer.Pembuatan hand
sanitizer merupakan salah satu upaya pencegahan penularan virus
corona. Pembuatan Hand sanitizer secara mandiri ini bertujuan
mengedukasi masyarakat untuk membuat Hand sanitizer sendiri di
rumah. Pada tahapan persiapan, dilakukan pengemasan hand-
sanitizer yang akan diberikan kepada masyarakat . Hand-sanitizer
meupakan cairan yang wajiib dibawa oleh setiap orang ketika
bepergian dimasa pandemi COVID-19 sesuai dengan instruksi
Kementerian Kesehatan pada masa AKB. Ini merupakan salah satu
protokol kesehatan agar dapat mencegah terjadinya penularan virus
Covid-19.

Pengemasan hand-sanitizer dan masker yang akan dibagikan
kepada masyarakat. dengan mengajak masyarakat sasaran membuat
hand sanitizer praktis dan ekonomis yang hanya menggunakan 2
bahan saja yaitu aloevera dan alkohol 70%. Hand sanitizer adalah
cairan pembersih tangan yang digunakan sebagai alternatif untuk
mencuci tangan selain menggunakan sabun dan air yang sangat cocok
digunakan pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini.
e. Pembagian masker dan hand sanitizer

Bertambahnya jumlah pasien positif Covid-19 dan tingginya
angka kematian Di desa Palur Mojolaban Sukoharjo membuat
perihatin mahasiswa KKN Kelompok 47 Universitas Slamet Riyadi
Surakarta. Sebagai bentuk pencegahan mahasiswa membagikan
masker dan hand sanitizer kepada masyarakat di desa setempat.
Masker dan hand sanitizer itu diberikan kepada para juru parkir,
pedagang kaki lima, tukang tambal ban dan masyarakat yang tidak
menggunakan masker ketika melintas di sepanjang jalan Desa
Panjangrejo Palur, tujuan dari pembagian masker dan hand sanitizer
tersebut untuk mengajak masyarakat agar tergerak hatinya untuk
selalu menggunakan masker dan menjaga kesehatan.
f. Penempelan mmt dan poster mengenai prokes
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Pembuatan dan Penempelan Poster Mengenai COVID-19 di
Tempat Strategis di desa palur. Karena sejak adanya pandemi COVID-
19 Khususnya di desa palur sendiri, biasanya di pagi dan sore hari
banyak orang yang berlalu lalang untuk melakukan aktivitas kerja dan
ke ladang Selain itu, diharapkan pula dengan adanya penempelan
poster-poster tersebut di tempat-tempat strategis dan tempat
berkumpulnya warga, masyarakat tetap menjalankan protokol
kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar warga desa palur
bisa terhindar dari adanya pandemi COVID-19 ini. Poster dan mmt
yang ditempel di tempat strategis akan memudahkan khalayak umum
untuk membaca informasi tersebut
Aspek Pendidikan

a. Pendampingan belajar siswa melalui kegiatan bimbel
Kegiatan Pendampingan belajar dimulai dengan mahasiswa

yang bertanya mengenai kesulitan apa yang dialamai oleh para siswa
terakait dengan materi yang diberikan oleh guru mereka selama
pembelajaran daring ini terjadi. Setelah pemaparan materi selesai
dilakukan selanjutnya kagiatan diisi dengan membantu penyelesaiaan
tugas dari para siswa. Selain itu, siswa juga dibimbing cara
menggunakan media pembelajaran seperti WA Group dan Google
Classroom serta mengakses referensi sumber belajar dari youtube,
ruang guru, rumah belajar kemdikbud. Kegiatan ini dilaksanakan pada
pertemuan pertama setiap minggu. Sedangkan minggu kedua dan
ketiga melakukan kegiatan diskusi mengenai materi yang telah
disampaikan pada pertemuan sebelumnya, berupa pertanyaan atau
masalah yang ditemui oleh siswa SD dan SMP. Proses pendampingan
yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar.

b. Membantu Proses Mengajar TPA
Mengajar mengaji anak-anak TPA di Masjid Al-Muhsinin Palur.

Mengaji merupakan suatu aktivitas belajar ilmu agama. Kegiatan
mengaji sangat diperlukan untuk diajarkan kepada anak-anak dari usia
dini, karena mereka masih membutuhkan ilmu-ilmu dasar agama islam
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untuk dapat diaplikasikan pada saat dewasa. Banyak anak-anak yang
masih belum bisa membedakan huruf hijaiyah dengan benar sehingga
mereka membutuhkan waktu yang lebih lama dalam belajar mengaji.

Maksud, Tujuan dan Sasaran yang Ingin Dicapai
Adapun maksud dari kegiatan ini antara lain:
1. Agar anak-anak TPA di Majid Al-Muhsisnin Palur dapat lebih

paham dalam membaca Iqra’ dan Al-Qur’an .
2. Agar anak-anak TPA di Majid Al-Muhsinin dapat lebih lancar

membaca Iqra’ dan Al-Qur’an.
3. Agar anak-anak TPA di Majid Al-Muhsinin dapat lebih baik

dalam menulis huruf Hijaiyah
4. Bagi peserta KKN, kegiatan tersebut menjadi salah satu

implementasi dari ilmu yang dipunyai sehingga dapat lebih
bermanfaat.

Aspek Ekonomi
a. Sosialisasi Pendampingan dalam mengembangkan UMKM

Pelaku UMKM di desa Palur diberikan pelatian terkait
memanfaatkan media sosial sebagai peluang usaha dan sebagai media
pemasaran untuk produk mereka. Usaha (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah) memerlukan media pemasaran yang efektif untuk
memperluas pangsa pasar. Media Sosial merupakan salah satu media
pemasaran untuk mendukung tujuan tersebut. Berbagai macam dari
media online mempercepat partisipasi, pembicaraan timbal balik dan
perasaan bermasyarakat yang berpotensi untuk mengubah karakter
kehidupan sosial dalam hubungan antar pribadi dalam level komunitas.

Kegiatan penjualan barang dan jasa pada era digital sekarang
ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, namun juga dapat
dilakukan melalui media internet atau disebut dengan istilah E-
commerce. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik yang
menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi
elektronik salah satunya dilaksanakan dengan tujuan untuk
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mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Pendampingan pembuatan akun instagram sebagai media
untuk promosi
Salah satu media sosial populer saat ini yang dijadikan

untuk kegiatan pemasaran adalah Instagram. Instagram ditetapkan
sebagai aplikasi media sosial keempat yang paling sering digunakan
pada tahun 2017 setelahYoutube Facebook, dan Whatsapp
berdasarkan survei WeAreSocial.net (Databooks 2018). Instagram
merupakan aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan
penggunanya untuk mengambil foto, dan memberikan filter pada
foto, kemudian menyebarluaskannya dengan memposting di media
sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya (Putri
2013).Usaha .Kegiatan promosi melalui Instagram dilakukan dengan
mengunggah foto ataupun video dari produk yang ditawarkan.

Kegiatan promosi produk pada media sosial Instagram
dilakukan dalam bentuk gambar dengan menyajikan penjelasan dalam
caption yang berisikan informasi produk yang ditawarkan serta profil
pelaku usaha, selain itu penggunaan hashtag atau tanda pagar yang
diikuti kata kunci yang berhubungan dengan produk, agar dapat
membantu konsumen dalam melakukan pencarian produk
(Kurniawan 2015)

d. Pembaharuan nama merek kemasan produk pelaku UMKM
desa palur supaya terlihat menarik oleh konsumen
Daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya

karena kemasan merupakan pemicu utama yang langsung berhadapan
dengan konsumen. Oleh karena itu, kemasan harus dapat
memengaruhi konsumen untuk memberikan respon yang positif, yaitu
membeli produk. Desain kemasan produk memang memegang
pengaruh yang cukup penting dalam upaya menarik minat pembeli
dan meningkatkan penjualan suatu produk. Itulah mengapa para



— 72—

pebisnis saat ini harus mulai memperhatikan kemasan untuk
menambah nilai jual.
Hasil dari solusi
a. Hasil dari kegitan penyuluhan kepada ibu’ PKK dalam

meningkatkan imunitas
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema

sosialisasi upaya peningkatan imunitas tubuh untuk meningkatkan
sistem kekebalan tubuh pada masa pandemi covid-19 di Desa Palur
berlangsung dengan baik. Masyarakat desa Palur yang mengikuti
sangat antusias selama kegiatan berlangsung. Dengan adanya kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini maka masyarakat merasakan
manfaat penyuluhan dalam meningkatkan imunitas tubuh dan
masyarakat mulai mengenal mengenai konsep gizi seimbang untuk
meningkatkan imunitas tubuh pada masa pandemi covid-19.
Pengetahuan masyarakat jadi lebih luas terkait protokol kesehatan
yang dijalankan sekarang dan pentingnya meningkatkan sistem
kekebalan tubuh untuk memerangi covid-19. Dengan adanya
penyuluhan ini juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat
terkait dengan sistem kekebalan tubuh terutama pada masa pandemi
covid-19 serta masyarakat memahami konsep mengenai makanan gizi
seimbang untuk meningkatkan imunitas tubuh yang dapat dikonsumsi
pada masa pandemi covid-19.
b. Hasil dari edukasi Langkah – Langkah Cuci Tangan yang benar

kepada anak
Dengan Adanya Kegiatan Penyuluhan Tentang Bagaimana Mencuci
Tangan yang baik dan benar, Anak- anak Mulai Mengetahui betapa
Pentingnya Mencuci Tangan. Yang Sebelumnya Tidak Pernah
Mencuci Tangan, Sekarang MulaiMembiasakan Diri Untuk Mencuci
Tangan.Selain Itu Anak-Anak Juga Sudah MengetahuiCara Mencuci
Tangan Yang Benar Sesuai Dengan Anjuran WHO

c. Hasil dari melakukan senam bersama masyarakat
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Hasil yang dicapai adalah terciptanya hidup sehat sehingga
masyarakat desa palur tidak gampang terkena penyakit yang tidak
diinginkan. Senam pagi ini untuk membantu meningkatkan
kesehatan tubuh dan kesehatan organ dalam kita untuk tetap
terjaga, karena pola makan yang harus juga di imbangi dengan
olah raga ringan, dan Masyarakat dapat mengetahui betapa
pentingnya kesehatan yang harus di jaga di masa pandemi ini,
Pengetahuan masyarakatbertambah dalam bagaimana mengingat
kebugaran jasmani, serta keterampilan untuk di terapkan kepada
masyarakat luas.

d. Hasil dari pembuatan handsanitizer
Kegiatan pembuatan hand sanitizer ini menimbulkan pengaruh
positif terhadap masyarakat dari segi kesehatan dan ekonomi. Dari
segi kesehatan pengaruh positif tersebut berupa penggunaan
hand sanitizer sebagai alternatif untuk membersihkan tangan.
Hand sanitizer memiliki fungsi .untuk membunu kuman.
Sedangkan manfaat dari segi ekonomi yaitu meminimalisasi
pengeluaran harian untuk membeli hand sanitizer.

e. Hasil dari kegiatan Pembagian Masker dan Handsanitizer
Dengan adanya pemberian masker dan handsanitizer, masyarakat
lebih sadar dalam pentingnya menggunakan masker ketika
beraktivitas di luar ruangan untuk pencegahan virus corona/covid
dan handsanitizer yang dapat digunakan masyarakat saat
berpergian atau beraktivitas di luar rumah di saat ketika kesulitan
mencari toilet.

f. Penempelan MMT dan Poster
Mengedukasi masyarakat terkait pencegahan Covid-19 melalui
MMT yang dipasang di tugu area masuk di desa palur dan poster
yang di tempel di tempat –tempat yang strategis di desa Palur. Hal
ini menyadarkan masyarakat untuk selalu mematuhi protokol
kesehatan sesuai informasi yang dibaca melalui MMT dan potser.
Poster ini merupakan salah satu cara untuk membantu pemerintah
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dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.Menurut Sumartono
dan Astuti (2018) poster efektif digunakan sebagai media
komunikasi kesehatan karena tampilan fisiknya menarik, dibuat
dengan menggunakan warna dan isi pesannya bermanfaat bagi
pembacanya

g. Hasil dari Pendampingan belajar siswa melui kegiatan bimbel
Para siswa mengalami peningkatan dari segi pemahaman materi
maupun nilai yang didapat ketika mengerjakan tugas yang
diberikan oleh guru mereka. Hal ini terlihat dari perbedaan yang
cukup signifikan antara mereka yang sebelumnya belajar sendiri di
rumah selama pandemi tanpa pendampingan dengan mereka
belajar dirumah dengan didampingi mahasiswa. Peningkatan ini
membuktikan bahwa dalam usia anak sekolah dasar khususnya,
pendampingan belajar tersebut sangat penting karena pada masa
itu anak-anak cenderung butuh seseorang untuk menjelasan dan
mengontrol meeka selama belajar. Hasil pendampingan belajar
dirumah ini juga dirasakan positif oleh orang tua siswa yang
merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan semacam ini
karena dapat membantu orang tua dalam mendampingi anaknya
ketika belajar dirumah selama pandemi ini.

h. Hasil dari kegiatan pendampingan TPA
Hasil yang di capai adalah mempermudah proses mengajar di TPA
Al-muhsinin kerena dengan kegiatan ini menambah pengajar di
TPA Al-muhsinin.Anak-anak TPA bersemangat dalam
pendampingan TPA seperti menyanyi, permainan, dan menulis
arab. Pendampingan TPA adalah kegiatan yang dilakukan hari
Senin, Rabu dan jumat. Pendampingan TPA dilakukan dari pukul
16.00 sampai 18.00.

i. Hasil dari sosialisasi pendampingan pengembangan UMKM
Hasil penyuluhan dan pelatihan kepada beberpa pelaku UMKM di
desa palur menunjukkan bahwa pemahaman peserta sesudah
pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan ternyata sudah
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mengalami peningkatan dalam hal peningkatan inovasi dan
kreativitas kewirausahaan. Peningkatan kemampuan dalam
melakukan strategi pemasaran hasil produk barang dan jasa
(Santoso, Indarto, & Santoso, 2017). Aspek pemasaran,
pemahaman dan kemampuan pengusaha tentang penggunaan
media yang digunakan dalam peningkatan pemasaran bertambah,
baik melalui offline maupun online, dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan penggunaan merk produk, sehingga
dapat memperluas pangsa pasar.

j. Hasil dari pendampingan pembuatan akun instagram pelaku
UMKM untuk media promosi
Pembuatan materi untuk posting di media sosial dilanjutkan
dengan pembuatan akun instagram bisnis sebagai pengembangan
UMKM dan untuk memperluas pasar. Dalam menarik konsumen
dilakukanya penataan feed instagram yang unik dan menarik
dengan meadukan warna tone yang seragam pada postingan
sehingga konsumen betah berlama lama dalam akun tersebut

k. Hasil dari pembaharuan kemasan produk UMKM
l. Memperbarui kemasan produk, yang biasanya kemasan produk

hanya menggunakan plastik sekarang ada inovasi baru dalam
kemasan yang lebih kekinian. Pada dasarnya memang tidak wajib
untuk merubah kemasan. Kemasan mulai menunjukkan perannya
saat banyak bermunculan pasar swalayan, karena kemasan
harus ”dapat menjual” produk-produk di rak-rak toko.Namun,
untuk mengejar dan menyeimbangi wajah pasar pada saat ini, hal
tersebut menjadi sebuah keharusan Mengubah kemasan produk
pelaku UMKM didesa palur lebih kekinian atau membuat produk
yang dijajakan semakin berkualitas dari segi tampilan.
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Mahasiswa sebagai Solusi Permasalahan Masyarakat di
Era Pandemi

(GALUH JERI MANDELA)
Prodi Manajemen
Fakultas Ekonomi

Lokasi KKN
Salah satu Kecamatan yang berada Kabupaten Karanganyar

adalah Kecamatan Tawangmangu. Kecamatan Tawangmangu terdiri
dari 7 desa dan 3 kelurahan. Secara geografis Kecamatan
Tawangmangu berada di wilayah pedesaan, namun ada 3 pemerintah
di bawah Kecamatan yanag berbentuk Kelurahan yaitu Kelurahan
Tawangmangu, Kelurahan Kalisoro, dan Kelurahan Blumbang. Untuk
lokasi dilakukannya KKN – Tematik dari Universitas Slamet Riyadi
dilakukan di Desa Kalisoro, Kelurahan Kalisoro, RW 02 Kalisoro,
Tawangmangu, Karanganyar. KKN-T dilakukan di wilayah tersebut
dengan perijinan dari pihak Lurah setempat dan juga Ketua RW.

Lokasi KKN dilakukan tepat di wilayah Kalisoro. Pemilihan
lokasi tepat di perkampungan warga yang memiliki sumber daya yang
terbilang cukup melimpah ruah, mulai dari akses perkebunan, akses
wisata, akses UMKM, akses Kesehatan. Sehingga lokasi ini sangat
terjangkau dan strategis untuk dilakukannya KKN karena bisa
dikembangkan dalam beberapa sector kegiatan program kerja. Akes
perkebunan, diketahui banyak dari masyarakat yang berkebun karena
memiliki lahan yang luas dan digunakan untuk berkebun dengan
berbagai bibit tanaman dan bahkan sayur dan buah yang
menghasilkan kualitas unggulan, pemanfaatan dalam wisata sangat
baik untuk kegiatan proker karena dapat menunjang perkembangan
destinasi wisata yang ada di wilayah Kelurahan Kalisoro.
Masalah yang Dihadapi Masyarakat Akibat Pandemi di Lokasi KKN

Masalah yang dihadapi masyarakat karena dampak adanya



— 77—

masa pandemic covid-19 di wilayah Kelurahan Kalisoro antara lain:
1. Rentan mudah sakit dan banyak bermunculan gejala penyait

yang dirasakan oleh masyarakat di Kelurahan Kalisoro.
Kondisi adanya wabah virus corona ini menjadikan dampak

yang begitu luar biasa dampaknya. Masyarakat dengan adanya hal ini
baik terhadap yang sudah pernah terkena paparan virus covid-19 ini
dan maupun yang sedang bergejala ataupun tidak bergejala menjadi
sering merasakan mudah sakit. Tidak hanya mudah sakit bagi para
penderita covid, namun dirasakan memang dengan merebaknya
penyebaran virus ini menjadikan dunia menjadi berbeda dan dirasakan
adanya suhu udara yang mulai tidak menentu dan bahkan juga
pergantian musim yang berganti – ganti. Pergantian musim dan suhu
udara yang berubah – ubah inilah yang menjadikan resiko dampak
munculnya penyakit menjadi semakin cepat. Rasa mudah capek
dengan diimbangi dengan kondisi suhu udara dan cuaca yang tidak
menetap menjadikan badan menjadi mudah sakit-sakitan yang
dirasakan oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Kalisoro.

2. Terjadinya kegagalan panen perkebunan di lahan wilayah
Kelurahan Kalisoro.

Akibat adanya masa pandemic covid-19 dengan dukungan
suhu udara dan kondisi cuaca yang berubah tidak menentu tadi juga
menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat Kelurahan
Kalisoro dalam kegiatan perkebunan. Dominan perkebunan banyak
ditanami tanaman buah, sayur, tanaman dan bahkan yang paling
terkena dampaknya adalah gagal panen terhadap perkebunan
kopi.Gagal panen kopi bisa terjadi karena adanya curah hujan yang
tinggi dan lebat di saat masa – masa sedang musim bunga kopi.
Kerugian petani kopi 80% untuk dilakukannya penutupan kerugian
pada pembelian pupuk saja dirasakan masih kurang. Para petani kopi
menyatakan bahwa untuk pembelian pupukk saja rasanya sudah tidak
mampu, padahal yang menjadi penyebab gagal panen yang utama
adalah karena tanaman kopi kurang nutrisi yang baik karena
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pemupukan tidak sesuai. Hal ini menjadikan hasil panen turun drastis
dan bahkan bisa sampai tidak panen sama sekali. Dan karena adanya
masa era pandemic covid-19 ini juga menjadikan hasil jual kopi
menjadi murah dan tidak sebanding.

3. Omset UMKM Menurun di Masa Pandemi Covid-19 bagi
Masyarakat Pelaku Usaha di Kelurahan Kalisoro.

Dampak yang sangat dirasakan drastis oleh masyarakat
khususnya pada para pelaku usaha yang ada di wilayah Kelurahan
Kalisoro ini adalah dengan adanya omset pendapatan yang menurun
dari biasanya. Selain itu, dampak yang dirasakan jauh lebih parah
adalah Sebagian tempat usaha dipaksa untuk tutup tidak buka di masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana
Bupati Karanganyar juga menyatakan hal untuk meminimalisir
terjadinya kerumuman, maka dengan hal ini terpaksa sebagian pelaku
usaha harus menutup lapak usahanya. Hal ini dinyatakan sangat
merugikan, mau melawan keadaan, namunkita tidak bisa karena masa
ini memanglah sangat merugikan banyak orang.

Setelah adanay tahap – tahap dari PPKM yang berlanjut, maka
adanya sebuah kelonggaran bahwa usaha kuliner bisa beroperasi
namun dengan tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan dan
melakukan pembatasan masa dan dengan beberapa opsi ketentuan
yang sudah disepakati dengan pemilik usaha. Salah satu usaha kuliner
yang ada di wilayah Kelurahan Kalisoro yaitu coffee shop yang
bernama Lawu Break Kopi. Meskipun diperbolehkan buka dan
beroperasi di masa PPKM, namun usaha coffee shop ini juga
merasakan dampaknya. Pemilik usaha dari Lawu Break Kopi juga
meyatakan bahwa selama pandemic omset yang di dapatkan menurun
drastic, dan bahkan terkadap seharian pembeli bisa dihitung dengan
hitungan jari.

4. Banyaknya tempat wisata di Sekitar Kaloisoro yang tutup di
Masa Pandemi Covid-19 (Bumi Perkemahan Sekipan, Bumi
Perkemahan Pleseran, Taman Balekambang Tawangmangu,
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dan lain sebagainya).
Dampak lain yang dirasakan akibat dari adanya pandemic

covid-19 yaitu penutupannya sejumlah tempat wisata di seluruh
daerah Karanganyar yang termasuk ke dalam ruang lingkup Kelurahan
Kalisoro. Di wilayah sekitar Kelurahan Kalisoro terdapat beberapa
tempat wsata yang dengan jarak dekat – dekat jangkauannya, yaitu
Bumi Perkemahan Sekipan, Bumi Perkemahan Pleseran, dan Taman
Balekambang Tawangmangu, dan lain sebagainya.

Tempat wisata ini awalnya ramai dikunjungi oleh sejumlah
wisatawan baik dari dalam wilayah maupun luar wilayah kini juga
berakibat terkena dampak dari meluasnya masa pandemic covid-19.
Dengan adanya PPKM yang resmi dari pusat, maka Bupati Karanganyar
juga mendukung adanya PPKM sehingga memutuskan untuk menutup
seluruh wisata yang ada di Karanganyar. Penutupan ini sesuai dengan
surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan sesuai
dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan dengan pihak
pengelola tempat wisata. Penutupan tempat wisata ini dilakukan mulai
dari awal diberlakukannya PPKM oleh Pemerintah.

5. Pendidikan berdampak Online
Dampak lain dari adanya masa pandemic covid di Kelurahan

Kalisoro salah satunya berdampak pada sector pendidikan yang
dimana Pendidikan yang semula biasakan dilakukan dengan tatap
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia adalah
pada lembaga pendidikan yang mengacu pada Surat Edaran Menteri
PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur
Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi
Pemerintah yang dimaksud dalam lembaga pendidikan sekalipun. Baik
sekolah maupun kegiatan perkuliahan diliburkan untuk bertatap muka.

6. Dampak Perekonomian yang Semakin Anjok
Terdapat banyak pekerja swasta yang mulai di rumahkan

karena dampak dari pandemic, karena tempat bekerja di tutup atau
karena memang pengurangan tenaga kerja pada perusahaan,
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keterbatasan ruang lingkup lowongan pekerjaan bagi calon pelamar
kerja, karena memang perusahaan sedang tidak membuka lowongan
pekerjaan, bagi kalangan petani memiliki dampak gagal panen yang
menyebabkan penghasilan berkurang, yang berujung dengan tidak
bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara cukup, dan bahkan ada
dampak pelaku usaha yang mulai dirugikan karena sesuatu produk
baik barang maupun jasanya tidak laku dipasarkan, tempat wisata
ditutup sehingga masyarakat yang membuka usaha jualan di sekitar
tempat wisata menjadi tidak bisa berjualan, tukang parkir menjadi
tidak bisa bekerja, semua sector kekayaan yang ada di Kelurahan
Kalisoo dan dampak penurunan perekonomian yang terjadi di ruang
lingkup Kelurahan Kalisoro lain sebagainya.
Solusi yang Dilakukan Akibat Pandemi di Lokasi KKN

Berbagai upaya dilakukan mahasiswa anggota KKN-T
Universitas Slamet Riyadi Surakarta Tahun Periode 2021 setidaknya
untuk membantu meminimalisir terjadinya dampak akibat pandemic
covid-19 di Kelurahan Kalisoro, antara lain sebagai berikut:

1. Solusi untuk Masyarakat yang Rentan mudah sakit dan
banyak bermunculan gejala penyait yang dirasakan di
Kelurahan Kalisoro.

Pola hidup sehat dimulai dari himbauan untuk makan dengan
nutrisi dan asupan gizi yang baik, mengkonsumsi makanan 4 sehat 5
sempurna. Senantiasa menjaga pola makan dengan minimal 3 kali
sehari, menjaga sistem imun dengan makan cukup, dan banyak
mengkonsumsi minum air putih yang banyak. Mahasiswa KKN-T
Universitas Slamet Riyadi Surakarta juga senantiasa menghimbau
masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya hand
sanitizer dan hand shop di masa seperti ini. Karena kita ketahui bahwa
kuman bisa saja menempel di mana saja. Sehingga diperlukan
pertahanan yang kuat dalam mencegah kuman masuk ke dalam tubuh
kita, salah satunya dengan senantiasa menggunakan hand sanitizer
ketika sedang berada di luar ruangan dengan kondisi keadaan susah
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jangkauan air mengalir. Mahasiswa KKN-T Universitas Slamet Riyadi
Surakarta juga melakukan upaya pembuatan hand sanitizer dengan
bahan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada yang di nilai ramah lingkungan, kemudian hasilnya di bagikan
kepada masyarakat di Kelurahan Kalisoro untuk bisa berguna di masa
pandemic covid-19 seperti saat ini.

2. Terjadinya kegagalan panen perkebunan di lahan wilayah
Kelurahan Kalisoro.

Gagal panen terjadi karena hal cuaca dan suhu udara yang
tidak menetap. Solusi tepat yang di usulkan Mahasiswa KKN-T
Universitas Slamet Riyadi Surakarta untuk para petani yang harus
dilakukan adalah dengan senantiasa berusaha optimis apapun yang
terjadi. Memberikan edukasi dan masukan terhadap petani dengan
melakukan penanaman bibit kopi dengan memperhatikan prosedur
yang baik dan benar, serta lebih baik melakukan penanaman dengan
baik dengan menggunakan pupuk yang terbaik. Diketahui bahwa
apabila perawatan pada bibit kopi yang baik serta dengan adanya
pupuk untuk kopi yang baik maka percaya bahwa hasil yang di
dapatkan akan baik juga.

Memberikan masukan kepada para petani kopi, bahwa
alangkah lebih baik jika sudah mulai musim panen melakukan inovasi
terbaru dengan menciptakan produk olahan kopi dengan nuansa yang
berbeda. Jadi tidak hanya menjual kopi dengan wujud kopi saja atau
menjual dengan bentuk minuman kopi saja. Namun dilakukan inovasi
produk kopi dengan misalnya pembuatan pengharum ruangan
berbahan kopi, menciptakan olahan parfum badan dengan aroma kopi,
menciptakan dessert makanan pencuci mulut dengan rasa kopi sejenis
kue, pudding, es krim dan lain sebagainya. Selain dengan inovasi ini
produk menjadi beragam banyak keuntungan yang dapat dirasakan
dengan adanya inovasi produk kopi ini.

3. Omset UMKM Menurun di Masa Pandemi Covid-19 bagi
Masyarakat Pelaku Usaha di Kelurahan Kalisoro.
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Di kawasan wilayah Kelurahan Kalisoro terdapat banyak
pelaku usaha yang menjalankan berbagai sektor usaha. Karena ada
masa era pandemic covid-19 ini menjadikan berbagai sektor usaha
mengalami penurunan. Karena tidak adanya pelanggan yang datang,
karena keterbatasan ruang, karena adanya pembatasan – pembatasan
menjadikan hal ini menjadi dampak yang paling di rasakan. Salah satu
UMKM yang berada di wilayah Kelurahan Kalisoro adalah Lawu Break
Kopi. Lawu Break Kopi adalah salah satu UMKM ynag dirilis oleh
masyarakat asli dari Kelurahan Kalisoro. Lawu Break Kopi adalah salah
satu coffee shop yang berada di wilayah Kalisoro, Tawangmangu.

Anggota KKN-T Universitas Slamet Riyadi melakukan upaya
untuk membantu pemulihan capaian target penjualan Lawu Break
Kopi dengan berbagai upaya. Langkah yang pertama karena di ketahui
bahwa Lawu Break Kopi belum memasarkan produknya melalui
berbagai media market place yang ada, maka sekelompok mahasiswa
memberikan pemahaman pada pemilih dari Lawu Break Kopi tentang
manfaat dari media market place di masa pandemic. Media market
place memiliki peranan penting terutama di masa pandemic seperti
saat ini. Kita bisa memasarkan segala jenis produk dengan media
online dan hal ini akan menjamin tingkat penjualan yang signifikan.

Solusi lain yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-T dari UNISRI
adalah dengan membantu mempromosikan produk dari Lawu Break
Kopi di media social. Dengan hal ini sasaran kaum muda pasti akan
lebih cepat tersampaikan, selain hal itu kami juga melakukan kegiatan
promosi dengan bantual media social Instagram. Karena diketahui
bahwa media social Instagram memiliki dampak yang luar biasa pada
usaha pemasaran bisnis.

4. Banyaknya tempat wisata di Sekitar Kaloisoro yang tutup di
Masa Pandemi Covid-19 (Bumi Perkemahan Sekipan, Bumi
Perkemahan Pleseran, Taman Balekambang Tawangmangu,
dan lain sebagainya).

Sekelompok mahasiswa KKN-T Universitas Slamet Riyadi
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Surakarta melakukan perbantuan sukarelawan terhadap beberapa
wilayah wisata. Salah satunya di Bumi Perkemahan Sekipan. Kami
berbondong – bonding turut membantu pihak pengelola dalam
melakukan perawatan tempat wisata karena beberapa sumber daya
manusia yang dirumahkan. Kami membantu secara sukarela dalam
masa KKN berlangsung. Kami melakukan berbagai kegiatan mulai dari
perawatan pohon, menjaga kebersihan, membantu membersihkan
sampah-sampah, melakukan inovasi baru pada tempat wisata agar
menjadi lebih rapi.

Hal – hal itu saja yang baru kami lakukan, karena kalau untuk
sektor pariwisata memang dikatakan susah untuk dilakukan solusi
terbaiknya. Karena diketahui bahwa surat edaran penutupan destinasi
wisata ini memang langsung dari pusat. Sehingga mau tidak mau y
akita cuma bisa begini. Hal yang paling tepat dilakukan adalah dengan
setiap hari mengunjungi, merawat, mengecek sampah akibat gugurnya
daun, membantu membersihkan tempat-tempat ibadah, membantu
membersihkan toilet, merapikan rumput yang bermunculan, dan
menyirami pohon, menebang pohon yang mulai layu dan kering,
membersihkan gazebo – gazebo yang ada, dan lain sebagainya yang
berhubungan dengan perawatan tempat wisata Bumi Perkemahan
Sekipan, Kalisoro, Tawangmangu, Jawa Tengah.

Serta solusi yang tepat adalah dengan tetap aktif di social
media namun membahas tentang isi dari destinasi wisata dan ajakan
untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Memberikan semangat
pada calon pengunjung agar tetap setia memantau Instagram dari
destinasi wisata. Dan juga senantiasa membuat foto – foto area lokasi
wisata terbaru agar calon wisatawan merasakan rasa penasaran dan
tidak sabar untuk berkunjung ke obyek destinasi wisata. Memberikan
informasi – informasi terkait dengan pembaruan yang ada di destinasi
wisata. Memberikan kode – kode perihal perubahan yang terjadi pada
masa pandemic covid-19 dalam sektor pariwisata. Dengan aktifnya
kegiatan di Instagram dengan senantiasa update story dan postingan
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terkait tempat wisata ini maka keinginan dari calon wisatawan
tentunya akan semakin bertambah dengan adanya rasa tidak sabar
untuk berkunjung ke Bumi Perkemahan Sekipan, Kalosoro,
Tawangmangu, Jawa Tengah ini.

5. Pendidikan berdampak Online
Solusi yang diberikan pada siswa yang melakukan

pembelajaran daring adalah dengan cara sekelompok mahasiswa KKN-
T Universitas Slamet Riyadi Surakarta melakukan pendampingan
terhadap siswa dalam melakukan pembelajaran. Pendampingan juga
dilakukan untuk kegiatan menyelesaikan tugas sekolah, pekerjaan
rumah, dan mengkaji ulang materi yang diberikan dari guru apabila
siswa merasa kurang paham.

Pendampingan ini dilakukan setiap hari ketika sore hari di Balai
Desa dimana anak-anak yang merasa butuh dampingan bebas untuk
datang dan menceritakan permasalahannya yang dihadapi. Mayoritas
dari sebagian besar anak merasa kurang paham terhadap materi yang
disampaikan ketika pembelajaran dilakukan dengan online, belum lagi
jika terkedala adanya susah sinyal menjadikan penjelasan yang
disampiakan oleh guru menjadi putus-putus.

Kegiatan pendampingan pembelajaran ini dihadiri oleh anak-
anak mulai dari yang mulai memasuki sekolah TK. Pada dasarnya
mereka masih awam dan belum sama sekali mendapatkan ilmu dari
guru, jikapun diberikan melalui online, tingkat minat dari anak pun
responnya akan berbeda karena tidak dilakukan secara seketika.
Pendampingan pembelajaran ini juga dihadiri anak dikalangan Sekolah
Dasar hingga ke Sekolah Menengah Pertama karena diketahui masa –
masa SD maupun SMP adalah masa-masa dimana tugas mulai banyak
diberikan. Kegiatan pendampingan ini dilakukan setiap sore hari,
sehingga jadwal tidak bertabrakan dengan jadwal yang diberikan guru
ketika melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selain itu, tim
KKN-T Kelurahan Kalisoro juga memberikan review pembelajaran yang
telah disampaikan guru sebelumnya.
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6. Dampak Perekonomian yang Semakin Anjok
Solusi tepat yang diberikan adalah dengan memberikan

sosialisasi dan edukasi pada masyarakat yang menganggur dengan
akibat dampak dari covid-19 dilakukannya sosialisasi berkaitan dengan
usaha yang bisa dilakukan dengan melalui home made. Salah satu
contoh usaha yang dilakukan dengan hand made adalah usaha
kegiatan pembuatan masker di masa pandemic dan pembuatan hand
sanitizer dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Diberikannya sosialisasi terlebih dahulu, kemudian masyarakat
diberikan edukasi lalu setelahnya masyarakat diberikan pendampingan
tentang produk yang akan menjadi olahan hand made mulai
didampingi dari awal hingga akhir.

Selain hand made pembuatan masker dan hand sanitizer, juga
dilakukan hand made pembuatan parfum badan dan parfum ruangan
yang berbahan dasar kopi yang mejadi sumber panen di wilayah
Kelurahan Kalisoro. Awal mulanya dilakukan edukasi terlebih dahulu
bahwasanya kegagalan panen disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk
meminimalisir dari kegagalan tersebut maka diperlukan sebuah upaya,
yaitu dengan melakukan inovasi pada produk kopi. Yang semula kopi
hanya disajikan dalam bentuk minuman yang diseduh, kini diberikan
sentuhan inovasi agar kopi mampu menjadi produk oalahan terbaru
yaitu parfum dan juga berupa aksesoris yaitu gelang dan kalung.
Pengarum ruangan di buat dengan serbuk biji kopi yang dikemas ke
dalam wadah kantong yang kemudian di beri hiasan dan pita tali agar
lebih memikat pembeli, dan untuk parfum tubuah dibuat dengan
campuran alcohol dan kemudian mengasilkan aroma kopi yang khas
Kalisoro yang dikemas dalam botol kaca, untuk aksesoris gelang dan
kalung dironce dengan menggunakan tali yang ketika dipakai maupun
kena air akan tetap memiliki aroma yang khas kopi. Selain produk
tersebut, produk minuman seduh kopi juga dilakukan inovasi dengan
adanya kopi dengan campuran perisai rasa lainnya yang mendukung
mulai dari campuran rasa susu dan lain sebagainya.
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Hasil dari Solusi yang Dilakukan Akibat Pandemi di Lokasi KKN
Hasil dari sosialisasi pada para petani yang gagal panen

menjadikan pencerahan bagi petani dengan tetap gigih melakukan
penanaman bibit kopi. Petani mulai memperhatikan dari pupuk yang
digunakan apakah sudah berstandar kualitas yang baik dan benar apa
belum, petani juga mulai gigih dalam melakukan kegiatan pemantauan
dari perkembangan perkebunan, dan petani juga semakin intensif
dalam melakukan penjagaan terhadap kebun kopi. Hasil kopi yang
berkualitas akan memiliki kualitas jual yang baik juga termasuk pada
produk kopi. Terlebih ketika sudah dilakukannya inovasi terbaru dari
produk kopi yang mulai dikemas disajikan dalam bentuk aneka produk
olahan.

UMKM yang berada di wilayah Kelurahan Kalisoro juga
memiliki dampak yang baik setelah dilakukannya sosialisasi. Tingkat
penjualan mulai sedikit penambahan. Pelaku usaha dari Kopi Break
Lawu juga mulai mengelola produk dari Kopi Break Lawu pada lapak
market place. Hal ini menjadikan tingkat penjualan sedikit meningkat
lebih baik dari sebelumnya, dan bahkan ada juga pembeli yang
melakukan pembelian secara online. Pihak pemilik dari Kopi Break
Lawu juga telah berproses melakukan inovasi terhadap produknya
yang dijual, ditambahkan sentuhan beberapa pada item-item menu
tertentu, disajikan pula sentuhan terbaru pada model desain tata
layout dari tempat usaha.

Dampak adanya solusi untuk perkembangan pariwisata masih
tetap sama karena masih tutup dan tidak bisa dibuka sehingga upaya
yang dilakukan dengan menjadi sukarelawan tim perawatan dan
penjagaan terhadap kebersihan setidaknya dapat membantu pihak
pengelola tempat destinasi wisata dalam turut menjaga tempat
wisatanya di masa pandemic. Kerawatan akan tempat ini diharapkan
nantinya ketika masa PPKM di wilayah Karanganyar sudah selesai,
maka pelaku usaha tidak kaget dalam mepersiapkan pembuakaan
tempat wisata nantinya karena sudah dilakukan optimalisasi
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perawatan tempat destinasi setiap harinya.
Pendidikan tambahan yang dilakukan dengan mengedukasi

anak-anak memberikan dampak bahwa anak-anak mulai berkembang
dan paham dengan keadaan masa kini. Anak-anak mulai terbiasa
dengan tren gaya pembelajaran baru dimasa pandemic covid seperti
saat ini. Anak-anak juga sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan
dengan adanya pembelajaran yang dilaukan secara daring tersebut.
Serta anak-anak juga merasa sudah sangat terbantu dengan adanya
pendamingan pembelajaran tambahan ini di dalam membantu
menyelaesaikan baik tugas maupun pekerjaan rumah yang telah
diberikan oleh guru.

Hasil akhir dari dilakukannya pendampingan dalam merancang
usaha home made bagi masyarakat yang masih menganggur dengan
pendampingan pembuatan masker yang ramah lingkungan,
pembuatan hand sanitizer yang berasal dari alam, dan juga pembuatan
produk olahan bahan dasar kopi mulai dari inovasi minuman seduhan
kopi, parfum badan kopi, pengharum ruangan dengan bau kopi, dan
juga aksesories gelang dan kalung kopi. Setelah dilakukannya edukasi
dan pendampingan maka masyarakat mulai terbiasa dengan usaha ini.

Harapan dari adanya kegiatan KKN-T ini masyarakat senantiasa
tetap menjaga protokol kesehatan yang baik dan benar hingga ke
depannya. Masyarakat juga senantiasa menerapkan pola hidup yang
sehat. Senantiasa menggunakan masker untuk perlindungan diri dan
orang terdekat. Semoga masyarakat di wilayah Kelurahan Kalisoro
senantiasa sehat dan terbebas dari paparan virus covid-19 sehingga
dampak yang dirasakan oleh masyarakat di berbagai sektor dapat
teratasi dengan baik.
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Program Kesehatan sebagai Upaya Membangun Desa
Tahan Covid-19

(GUSTIN AYU PUTRI WIJAYA)
Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Pendahuluan
Desa Paulan adalah Desa Kolonisasi yang penduduknya datang

dari beberapa Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Wilayah Paulan
memiliki luas 97,6810 Ha. Desa Paulan merupakan salah satu wilayah
di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
Pandemi di Desa Paulan

Pemahaman akan adanya virus Covid-19 ini menjadi titik pokok
dan dasar dalam upaya pencegahan Covid-19 di masyarakat. Karena
banyak informasi yang saling bertentangan, informasi yang salah dan
informasi yang dimanipulasi di media sosial, sebagai ancaman
kesehatan publik global. Media sosial membantu menghubungkan
orang-orang dengan pengalaman serupa, namun media sosial juga
membawa orang dalam jebakan yang signifikan. Hal ini sangat
memberikan pengaruh signifikan pemahaman masyarakat tentang
Covid-19. Belum lagi jika informasi tersebut bercampur antara hoax
dan fakta. Faktanya, tidak semua warga masyarakat bisa membedakan
mana informasi yang hoax dan fakta.

Sedangkan cara paling mudah untuk mencegah terkena virus ini
adalah dengan cuci tangan secara teratur, hindari menyentuh mulut,
hidung, mata atau wajah, lakukan jarak sosial, kurang lebih 1-2 meter
antar orang per orang saat berada di kerumunan, dan hindari
kerumunan. Dari beberapa pencegahan diatas, salah satu hal yang
paling penting untuk dijaga yaitu imunitas atau daya tahan tubuh.
Asupan nutrisi yang berfungsi sebagai menjaga daya tahan tubuh
dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat herbal yang berasal dari
tanaman yang bisa ditanam di halaman rumah. Tanaman tersebut
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adalah TOGA atau Tanaman Obat Keluarga. Tanaman obat keluarga
memiliki banyak manfaat, tergantung dengan tanaman yang
digunakan.

Dalam pandemi covid-19 ini, tanaman obat keluarga berperan
sangat penting karena beberapa dari tanaman obat bisa dibuat
menjadi jamu yang memiliki manfaat menyembuhkan demam, sakit
kepala, masuk angin, flu, maupun batuk. Pengolahan tanaman obat
keluarga menjadi minuman kesehatan dilakukan berfokus pada usaha
membangun desa tahan covid dan memanfaatkan halaman rumah
masyarakat. Dikarenan halaman rumah desa rata-rata cukup luas dan
masih belum banyak yang memanfaatkannya, juga masih banyak
diantara warga yang menganggap bahawa tanaman obat hanya
bermanfaat sebagai tanaman hias dan beberapa menajadi bumbu
masakan. Maka dari itu tanaman obat keluarga berpotensi menjadi
peran penting sebagai upaya membangun desa tahan Covid-19 yang
memiliki lahan luas yang belum digunakan. Berdasarkan uraian di atas,
maka akan dilakukan kegiatan berupa Pengolahan Tanaman Obat
Keluarga (TOGA) menjadi minuman kesehatan.
Masalah Yang Dihadapi Masyarakat Akibat Pandemi

Desa Paulan dapat dikategorikan sebagai salah satu Desa
Swasembada, dimana masih banyak permasalahan yang menyebabkan
ketimpangan sosial antar masyarakat di Desa Paulan. Permasalahan-
permasalahan yang ada meliputi masalah fisik seperti infrastruktur,
masalah sosial dan ekonomi, dan masalah kelembagaan.
1. Masalah Fisik

a. Alih fungsi lahan
Sebanyak 70% lahan yang ada di Desa Paulan merupakan lahan

pertanian yang sangat produkif. Namun, mulai tahun 2007 mulai
banyak adanya pembangunan komplek perumahan di Desa Paulan.

b. Sanitasi
Permasalahan kesehatan merupakan salah satu masalah yang

menjadi perhatian dalam upaya pengembangan suatu wilayah desa.
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Sistem sanitasi yang digunakan oleh masyarakat Desa Paulan sebagian
besar belum memenuhi standar kelayakan dan kesehatan lingkungan.

c. Persampahan
Permasalahan persampahan yang ada di Desa Paulan adalah

masalah pengelolaan sampah dan banyaknya masyarakat dari luar
Desa Paulan yang membuang samah secara sembarangan di area
persawahan dan sungai.
2. Masalah Kelembagaan

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ).
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ( LPMD ) yang

merupakan lembaga desa yang berfungsi dalam penyusunan rencana
pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong
royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Paulan sudah bertahun-
tahun tidak berjalan secara rganisasi menjadikan jalannya
pembangunan di Desa Paulan tidak berjalan secara partisipatif dan
swadaya gotong royong tidak berjalan sebagaimana mestinya.

b. Kelompok Karang Taruna
Kelompok karang taruna yang berada di Desa Paulan saat ini

sudah pasif dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang mendukung
perkembangan desa, seharusnya kelompok pemuda seperti karang
taruna dapat memberikan contoh yang baik dan dampak positif
terhadap perkembangan desa.
3. Kurangnya Pemahaman akan Covid-19

Pemahaman akan adanya virus Covid-19 ini menjadi titik pokok
dan dasar dalam upaya pencegahan Covid-19 di masyarakat. Tidak
semua warga masyarkat bisa menyerap informasi yang masuk dengan
bijak. Beberapa justru ada yang menolak mentah-mentah terhadap
informasi tersebut. Hal itu bisa terjadi karena sudah merasa cukup
informasi yang didapatkan. Sejak munculnya informasi di media daring,
banyak orangyang seolah-olah merasa tahu banyak hal atas apa yang
terjadi.
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4. Kurangnya Edukasi akan Covid-19
Hampir semua elemen di dalam desa ikut serta sebagai aktor/

pelaku di dalam mengaplikasikan kebijakan ini di desa. Tentu, peran
pemerintah dalam hal ini sebagai penginisiasi kebijakan mengeluarkan
aturan sangat tepat. Setelah melihat keadaan desa-desa di Indonesia
yang juga terdampak Covid-19, Kemendes PDTT harus mampu
merumuskan secara tepat apa yang dibutuhkan semua desa. Dari
pusat pun dikeluarkan kebijakan untuk penanggulangan pandemi ini.
Pembahasan

Mahasiswa di masa sekarang dirumahkan, dan ketika
dirumahkan ada banyak peran dan fungsi mahasiwa yang harus
dilakukan. Pertama, langkah awal yang harus dilakukan mahasiswa
yaitu menjadi warga yang kreatif dan pemimpin. Mahasiswa
berkesempatan melakukan pencegahan penyebaran virus ini dimulai
dari diri sendiri, keluarga, kemudian lingkungan sekitar. Kemudian,
sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus mencontohkan hal-hal
yang baik yakni berdiam diri di rumah dan keluar rumah hanya ada
kepentingan yang mendesak. Artinya ketika berdiam diri di rumah
mahasiswa harus memikirkan hal-hal yang bermanfaat kepada
lingkungan sekitarnya.

Kedua, mahasiswa dapat memanfaatkan sosial media untuk
membuat gerakan bersama mahasiswa yang ada di Indonesia ini.
Mahasiswa dapat mengajak warga sekitar melalui media sosial untuk
mematuhi protokol kesehatan yang sudah dirumuskan oleh
pemerintah. Kemudian mahasiswa pun dapat melakukan
penggalangan donasi yang ditujukan kepada warga yang
membutuhkan di masa pandemi ini.

Ketiga, mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan
menjadi satgas Covid-19. Mahasiswa pun bisa mejadi relawan untuk
penyaluran bantuan logistik berupa makanan bergizi, vitamin, masker
dan masih banyak yang lainnya. Dalam rangka menghadapi gangguan
keamanan yang mungkin terjadi, elemen Babinkamtibmas dan Babinsa
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yang ada di desa juga diaktifkan sehingga segala cara penanggulangan
dapat terlaksana dalam suasana yang kondusif.

Dalam rangka menghadapi gangguan keamanan yang mungkin
terjadi, elemen Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di desa juga
diaktifkan sehingga segala cara penanggulangan dapat terlaksana
dalam suasana yang kondusif. Pemerintah berupaya mencoba
menahan penyebaran pandemi Covid-19 di desa melalui program Desa
Tanggap Covid-19, menahan tingkat pengangguran melalui PKTD dan
mempertahankan daya beli warga melalui Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Dana Desa. Selain itu, juga mengupayakan inovasi desa untuk
dapat menangani Covid-19 secara mandiri, meningkatkan permodalan
ke desa melalui transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks-
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM) menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD), menetapkan protokol
adaptasi kebiasaan baru untuk menggerakkan kembali aktivitas
ekonomi di tengah pandemi, hingga memprioritaskan penggunaan
Dana Desa 2021 untuk melanjutkan upaya mewujudkan ketahanan
desa.
Desa Tanggap Covid-19

Sesuai amanat pemerintah untuk mengutamakan keselamatan
warga di atas upaya penyelamatan lain, pemerintah meluncurkan
program Desa Tanggap Covid-19 pada 24 Maret 2020 untuk
memastikan agar warga desa benar-benar aman dan terbebas dari
pandemi tersebut. Antara lain dengan memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang Covid-19, mendata penduduk yang rentan sakit,
menyiapkan ruang isolasi Covid-19 di desa, menyemprotkan
disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan
air mengalir di tempat-tempat umum, dan juga menyediakan alat
kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan dan pencegahan
penyebaran wabah yang dikoordinasikan dengan puskesmas. Dengan
upaya pencegahan dan penanganan tersebut, kegiatan Desa Tanggap
Covid-19 tercatat telah sampai ke tingkat nasional dan dengan
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kewajiban bagi pendatang untuk melakukan isolasi mandiri di ruang
isolasi desa, kasus suspek dan terkonfirmasi Covid-19 di seluruh desa
tercatat jauh lebih rendah dibandingkan tingkat nasional.
Padat Karya Tunai Desa

Meningkatkan daya beli warga tidak hanya dapat dilakukan
dengan serta merta memberikan bantuan langsung tunai. Tetapi
dengan memberdayakan mereka melalui program padat karya justru
menjadi solusi bagi permasalahan, sehingga warga dapat bekerja dan
terus menghidupi keluarga mereka. Pemerintah mengupayakan
program padat karya tunai desa sebagai salah satu prioritas utama
agar warga desa dapat tetap bertahan mengatasi dampak ekonomi
akibat pandemi.

Secara spesifik, program tersebut menyasar kelompok
masyarakat yang paling rentan terkena dampak, yaitu kelompok
keluarga kurang mampu, penganggur, setengah penganggur dan
kelompok marginal lainnya. Padat Karya Tunai Desa diupayakan untuk
menguatkan infrastruktur dan ekonomi produktif sehingga desa
diharapkan memiliki daya tahan di tengah wabah yang telah
melemahkan setiap sendi kehidupan masyarakat. Melalui
pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan
sumber daya manusia di desa, PKTD diharapkan bisa menjadi jalan
keluar dari krisis ekonomi sehingga warga dapat terus bekerja dan
berusaha.
BLT Dana Desa

Sebagai salah satu program darurat untuk merespons dampak
pandemi Covid-19 di desa, program BLT Dana Desa juga digulirkan
untuk mempercepat pemulihan ekonomi desa melalui bantuan
langsung tunai guna mendorong daya beli warga. Digulirkan sebagai
bagian dari jaring pengalaman sosial (JPS), BLT Dana Desa diberikan
kepada warga miskin terdampak Covid-19 yang belum mendapat
bantuan dari JPS lain guna memberikan perlindungan sosial secara adil
dan merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
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Bantuan Sosial Beras PPKM
Bersama Bulog menyalurkan Bantuan Beras PPKM Tahun 2021.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas yang sangat
mulia, yaitu penyaluran bantuan beras dari pemerintah bagi KPM, PKH
dan BST yang terdampak PPKM Darurat tahun 2021. Kegiatan ini
merupakan kebijakan dari Pemerintah dengan kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
untuk memperketat aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran
covid-19 semakin meluas.
Upaya Vaksinasi

Vaksinasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia
memutus rantai penyebaran virus corona yang diharapkan mampu
perlahan mengembalikan stabilitas sosial dan ekonomi. Pemberian
vaksinasi secara cuma-cuma oleh pemerintah akan dilakukan secara
bertahap. Pemerintah telah mengeluarkan petunjuk teknis terkait
vaksinasi Covid-19. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi
dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Pembagian Masker dan Handsanitizer

Hari ke hari penyebaran Corona virus Disease atau yang bisa
sering kita sebut COVID-19, kian meresahkan masyarakat Indonesia.
Penyebaran yang sangat cepat, membuat masyarakat semakin panik
dengan keadaan saat ini. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah
tetap melakukan WFH ( Work Form Home ) bagi para pekerja dan
daring bagi para mahasiswa atau siswa.

Dengan adanya pemberian masker dan hand sanitizer gratis ini,
baik yang telah dilakukan pemerintah maupun pihak lain yang
memberikannya masyarakat di Desa Paulan bisa lebih menyadari
pentingnya melindungi diri dari bahaya yang mengintai dan tidak
terlihat dengan kasat mata dan untuk pencegahan covid-19,
kami menghimbau masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup
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Bersih dan Sehat (PHBS) dan selalu memakai alat pelindung diri setiap
menjalankan kegiatan yang dianggap penting, serta menjauhi
kerumunan atau bila perlu diam dirumah.
Pengolahan Tanaman Obat Keluarga untuk Desa Tahan Covid-19

Cara terbaik untuk mencegah terkena virus ini adalah dengan
cuci tangan secara teratur, hindari menyentuh mulut, hidung, mata
atau wajah, lakukan jarak sosial, kurang lebih 1-2 meter antar orang
per orang saat berada di kerumunan, dan hindari kerumunan. Dari
beberapa pencegahan diatas, salah satu hal yang paling penting untuk
dijaga yaitu imunitas atau daya tahan tubuh. Asupan nutrisi yang
berfungsi sebagai menjaga daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan
mengkonsumsi obat herbal yang berasal dari tanaman yang bisa
ditanam di halaman rumah. Tanaman tersebut adalah TOGA atau
Tanaman Obat Keluarga. Tanaman obat keluarga memiliki banyak
manfaat, tergantung dengan tanaman yang digunakan.

Namun secara umum, tanaman obat keluarga bermanfaat
sebagai bumbu masakan, kecantikan, dan salah satunya yaitu sebagai
obat herbal atau jamu. Jenis-jenis dari tanaman obat keluarga ada
berbagai macam, misalnya, jahe, kunyit, mengkudu, kencur, kumis
kucing, serai, aloevera, dan lain-lain. Dalam pandemi covid-19 ini,
tanaman obat keluarga berperan sangat penting karena beberapa dari
tanaman obat bisa dibuat menjadi jamu yang memiliki manfaat
menyembuhkan demam, sakit kepala, masuk angin, flu, maupun batuk.

Melihat khasiat tanaman obat keluarga di atas, semuanya
berkaitan langsung dengan gejala yang ditimbulkan oleh virus Corona.
Walaupun sudah ada imbauan resmi dari Kementerian Kesehatan RI
tentang cara pencegahan infeksi virus corona, nyatanya masyarakat
masih saja mencari alternatif lain sebagai perlindungan tambahan.
Melalui obat herbal salah satunya. Sejauh ini sudah ada beberapa
tanaman yang dianggap atau dipercaya bisa mencegah infeksi virus
corona.
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Dikarenan halaman rumah desa rata-rata cukup luas dan masih
belum banyak yang memanfaatkannya, juga masih banyak diantara
warga yang menganggap bahawa tanaman obat hanya bermanfaat
sebagai tanaman hias dan beberapa menajadi bumbu masakan. Maka
dari itu tanaman obat keluarga berpotensi menjadi peran penting
sebagai upaya membangun desa tahan Covid-19 yang memiliki lahan
luas yang belum digunakan. Berdasarkan uraian di atas, maka akan
dilakukan kegiatan berupa Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
menjadi minuman kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Sejalan dengan pelaksanaan program ini, masyarakat akan
diperkenalkan cara beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-
19 dengan beradaptasi pada 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. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh
informasi cara pengolahan tanaman obat keluarga sebagai wahana
pemilihan obat tradisional yang bersifat herbal daripada penggunaan
obat berbahan kimia untuk pengobatan gangguan kesehatan keluarga
termasuk untuk tujuan pencegahan penyebaran Covid-19, serta
informasi tentang penerapan pola hidup baru yang bersih dan sehat.
Tanaman obat keluarga itu sendiri sebagai sarana untuk mendekatkan
tanaman obat sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat.
Kesimpulan

Di masa pandemi ini mahasiswa diharapkan agar dapat menjadi
agen perubahan, mahasiswa tidak hanya menjadi konseptor atau yang
mempelopori konsep perubahan, tetapi mahasiswa pun harus menjadi
eksekutor atau menjadi pelaku terhadap perubahan tersebut.
Mahasiswa dapat memanfaatkan sosial media untuk membuat
gerakan bersama mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Mahasiswa
dapat mengajak warga sekitar melalui media sosial untuk mematuhi
protokol kesehatan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah.
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Kemudian mahasiswa pun dapat melakukan penggalangan donasi yang
ditujukan kepada warga yang membutuhkan di masa pandemi ini.

Mahasiswa dapat melakukan gerakan sosial dengan menjadi
satgas Covid-19. Mahasiswa bisa mejadi relawan penyaluran bantuan
logistik berupa makanan bergizi, vitamin, masker dan masih banyak
yang lainnya. Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh
masyarakat Indonesia dalam menangkal penyebaran Covid-19 adalah
dengan mengonsumsi minuman kesehatan yang dapat diambil dari
tanaman obat keluarga yang ada di halaman rumah. Adanya manfaat
untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh, bahan herbal
memang tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek. Namun, apabila
mengonsumsi minuman herbal ini secara rutin, maka khasiatnya akan
terasa dan bekerja secara maksimal untuk kesehatan. Bahan-bahan
herbal yang dapat diambil dari tanaman obat keluarga di antaranya
kunyit, temulawak, dan jahe. Manfaat minuman herbal secara umum
dapat menjaga daya tahan tubuh sehingga dapat meningkatkan
tindakan pencegahan untuk menangkal virus corona.

Pengolahan tanaman obat keluarga menjadi minuman
kesehatan sebagai upaya membangun desa tahan Covid-19, bertujuan
untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat mengenai
pengelolaan tanaman obat keluarga, yang nantinya dapat digunakan
sebagai produk kesehatan herbal. Tanaman obat keluarga tentunya
dapat meningkatkan imun tubuh apabila diolah dengan cara yang
benar.
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Pendamping dan Pelatihan di Masa Pandemi Covid-19 untuk
Menyelesaikan Problematika Ekonomi dan Kesehatan

(JAYA SANTOSA)
Prodi Manajemen
Fakultas Ekonomi

Penjeasan Lokasi KKN
Lokasi KKN berada di Desa Girimulyo Ngargoyoso, Ngargoyoso

adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Ngargoyoso terdiri atas 7 kelurahan atau desa, yaitu: Berjo, Puntukrejo,
Kemuning, Dukuh Gemawang, Segorogunung, Girimulyo,
Ngargoyoso. Sebagian besar wilayah Kecamatan Ngargoyoso berada
di lereng barat Gunung Lawu yang berudara dingin. Desa Girimulyo
Dusun Banjarsari Rt 01 Rw 15 Adalah salah satu desa yang dijadikan
tempat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), Ini
merupakan pertama kalinya dilaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik
(KKNT)di desa Girimulyo Dusun banjarsari ini. Desa Girimulyo dusun
Banjarsari merupakan desa yang berada di Kecamatan Ngargoyoso
Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Desa ini Banyak sekali pelaku UMKM yang terdampak oleh
adanya virus Covid-19 Maka dari itu saya Peserta KKN T UNISRI
“WUJUDKAN DESA BANGKIT” Mengusung tema “Pelatihan dan
Pendampingan Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
Untuk Mengatasi Problematika Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat”
Tema ini menitik beratkan tentang Pendidikan dan pelatihan serta
sosialisasi kepada masyarakat, Untuk mengatasi masalah yang di
akibatkan oleh Pandemi covid-19 ini.

Di desa Girimulyo dusun Banjarsari sendiri Hampir semua
warga terdampak Covid-19 Tapi Dari hasil wawancara dengan Ketua RT
setempat Sampai sekarang belum ada warga Desa Girimulyo Dusun
Banjarsari yang Terinfeksi Virus Covid-19. Pada tahun 2021 ini Di desa
Girimulyo dusun Banjarsari Sudah melaksanakan vaksin Tapi belum

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berjo
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merata hanya Warga Usia 40-an ke atas yang sudah melaksanakan
vaksin tersebut.

Dalam penerapan belajar online menghadapi pandemic, tidak
sedikit siswa yang mengalami kesulitan belajar, yang dipicu oleh
beberapa faktor : Pertama, siswa yang belum memiliki gadget, siswa
yang belum mengetahui banyak tentang penggunaan teknologi, kasus
ini banyak terjadi pada siswa tingkat TK dan SD (Sekolah Dasar). Selain
itu, masalah utama yang dialami siswa adalah jaringan yang tidak
memadai. Hal ini merupakan tantangan besar bagi siswa dan tak
terkecuali bagi orang tua karena orang tualah yang dituntut untuk
mendampingi siswa dalam proses belajar online tersebut, realita yang
ada juga tidak sedikit orang tua yang tidak paham mengenai
penggunaan teknologi, jelas hal ini akan menghambat keaktifan siswa
atau anak dalam proses belajar daring ini.

Adapun Permasalahan di sektor kesehatan yang dihadapi
yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atas virus covid-19 masih
rendah dan juga kurangnya sosialisi mengenai Protokol Kesehatan
didaerah pondok bambu dan kurangnya tanda pengingat misalkan
poster, spanduk atau sebagainya sehingga di khawatirkan kurangnya
kewaspadaan masyarakat pondok bambu terhadap virus ini. Minimnya
pemahaman yang benar akan penularan COVID-19 menyebabkan
masyarakat tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Terkait permasalahan yang timbul tersebut maka solusi yang
dapat diberikan adalah berupa:

1. Melakukan program sosialisasi berupa pembuatan poster
dengan tema social distancing yang dipasang di area-area
umum sekitar Dusun banjarsari
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Kegiatan ini bertujuan Untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu
melakukan sosial distancing di setiap kegiatan yang dilakukan di Desa
Girimulyo Dusun Banjarsari.

Pembersihan area Umum serta melakukan penyemprotan
disenfektan dan memberi jarak shof di beberapa Masjid di sekitar
desa Girimulyo dusun banjarsari.

Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk
menghambat atau membunuh mikroorganisme (misalnya pada bakteri,
virus dan jamur kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati.
Pada ruangan yang sulit dijangkau biasanya digunakan sinar UV
dengan panjang gelombang tertentu. Proses ini akan mencegah
penularan mikroorganisma patogen dari permukaan benda ke manusia.
Beberapa senyawa di atas, ditujukan untuk disinfektan artinya untuk
diaplikasikan pada permukaan benda-benda mati agar berkurang
jumlah kontaminan virus atau mikroorganisme yang menempel. Dari
berbagai laporan diketahui bahwa kematian akibat Covid-19 sebagian
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besar terjadi pada pasien yang telah mengalami penurunan sistem
imun sebelumnya dan telah memiliki penyakit penyerta yang parah,
serta usia lanjut. Pada pasien yang lebih muda dan kuat, umumnya
mereka akan sembuh dengan cepat, atau bahkan tidak muncul gejala.

2. Pembuatan tempat Cuci tangan
Kegiatan berupa perlindungan

(protect) antara lain dapat dilakukan
dengan adanya sarana cuci tangan
memakai sabun yang mudah ditemui dan
telah memenuhi standar penediaan
handsanitizer, upaya penapisan
kesehatan orang yang menuju ketempat-
tempat umum, serta penegakan

kedisiplinan masyarakat yang beresiko tertularnya COVID-19. Tempat
cuci tangan didesain agar tidak menyentuh keran air secara langsung
dengan menggunakan sistem pijakan kaki untuk memfungsikan keran
air pada tempat cuci tangan tersebut. Konsep desain ini dibuat agar
dapat menambah keefektifan dari penggunaan tempat cuci tangan
yang ditempatkan pada tempat umum. dapat mencegah
penyebarannya Selain itu perlu adanya pola hidup sehat dan bersih
pemerintah meminta masyarakat agar senantiasa selalu hidup bersih
dan sehat setiap hari denganSekaligus sosialisasi tentang pentingnya
Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan yang
berpotensi terjadinya penularan Virus Covid-19.
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Kegiatan belajar Anak-anak Usia dini hingga Sekolah Dasar
yang terdampak Covid-19 dan sekolah mereka di liburkan. Dalam
proses pembelajaran, banyak problematika yang dihadapi oleh guru
sebagai pendidik yang terbagi dalam beberapa indikator di antaranya:
1) proses pembelajaran, 3) kualitas pemberdayaan sarana dan elemen
dalam pembelajaran, 4) mengelola bahan ajar untuk disampaikan
dalam proses pembelajaran, dan 5) penyusunan perangkat Kurikulum
yang sesuai dengan kondisi saat ini (Rezky, 2020). Kebanyakan siswa
kesulitan dalam mengerjakan tugas dikarenakan tidak ada penjelasan-
penjelasan awal dari guru tentang tugas yang dibebankan tersebut.
Peserta didik hanya dituntut untuk mengerjakan tanpa mendapatkan
penjelasan terlebih dahulu, akibatnya banyak siswa yang mengeluh
dan tidak bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas. Ketiga, tugas
yang diberikan guru banyak, sementara waktu yang diberikan sangat
singkat. Bagaimana anak bisa belajar dengan baik dalam kondisi yang
seperti ini. Maka dari itu saya selaku peserta Kuliah kerja nyata
Tematik membantu proses belajar mengajar Anak-anak Usia dini
hingga Anak-anak Sekolah Dasar.

3. Pembagian Masker kepada Masyarakat sekitar guna mencegah
penyebaran Virus SAR Covid-19

Penggunaan masker
adalah sangat bermanfaat apalagi
bagi seseorang yang sedang
berpergian. Membawa masker
yang lebih untuk penjagaan
sekiranya masker yang dipakai
kotor atau rusak. Hal ini dapat
membantu seseorang terlindungi

dari terkena sebaran penyakit virus COVID 19 melalui saluran
pernafasan. Penggunaan masker bagi masyarakat adalah ibarat
pengendara motor yang berhati-hati mengendari kendaraannya di
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jalan sehingga penjalan kaki yang berada di pinggir jalan selamat
berjalan atau seperti pengguna seatbelt bagi pengendara mobil.

4. Wawancara Terhadap UMKM Helm Custom sekaligus
Memberikan Saran dan Pelatihan Marketing online.

Dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM Helm Custom,
beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu Menurutnya Penjualan
produk karena adanya Pandemi Covid-19, Bagus selaku pemilik UMKM
Helm Custom mengatakan bahwa kami hanya menjual produk kami
melalui Market offline saja yang otomatis hanya Mengandalkan
pembeli yang berkunjung ke toko, Saat Pendemi ini terjadi Toko kami
jadi sepi pengunjung sehingga, penjualan kami menurun. Saya selaku
Mahasiswa KKNT memberikan saran kepada Mas Bagus selaku Pelaku
UMKM untuk mencoba Menjual produk ke Market place Online, di sini
saya menjelaskan beberapa cara Penjualan di market place online
serta Cara packing produk dan Branding produk yang baik.

Dengan adanya fenomena baru seperti ini, pelaku usaha
tidak mungkin diam ditempat atau berhenti stagnan dalam keaadan
saat ini. Ada beberapa upaya untuk saat pandemi, antara lain :

a. Memperlajari tentang teknologi, dengan adanya
teknologi pelaku usaha bisa membuat media promosi melalui
media sosial, seperti Whatsapp,Instagram, Facebook dan
lain –lain. atau dengan adanya pendampingan dalam
mempelajari teknologi atau era digitalisasi. Konsumen
sudah tidak asing dengan teknologi, meskipun masih
banya masyarakat yang lebih nyaman jika datang
langsung ke tokonya , namun Dengan adanya
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pendampingan dalam mempelajari teknologi, suatu usaha
akan lebih di kenal orang dari sisi online ataupun offline dan
tidak lain suatu pendapatan akan meningkat meskipun
dengan keadaan yang berbeda.

b. Memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen,
dengan lebih teliti, ramah dan tidak lupa selalu
memperhatikan anjuran pemerintah atau sesuai dengan
protokol kesehatan.

c. Lebih memperkuat Sumber Daya manusia dengan cara
menanamkan pembelajaran mengenai era globalisasi dan
teknologi. Dalam arti, dengan adanya pelaku usaha
perseorangan diharapkan bisa menyerap tenaga kerja
Indonesia, dan adanya Usana Mikro Kecil dan Mnengah ini
bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

d. Memberikan serta memperhatikan standar kualitas produk.
Dengan memperhatikan kualitas akan dipost atau dijual
ke konsumen, suatu pelaku usaha memiliki satu poin
lebih yang dirinya bisa di percaya oleh masyarakat.
Ini salah satu cara pelaku usaha guna menarik perhatian
konsumen.

Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi
Tidak dipungkiri dampak Covid-19 membuat

perekonomian semakin buruk. Usaha Mikro Kecil dan
Menengah saat ini berkelimpungan menghadapi wabah yang
berbahaya. Namun ada juga UMKM yang masih bertahan di
tengah pandemi. Ada beberapa strategi bertahan UMKM guna
memperbarui produk atau meningkatkan pembaharuan sistem
mereka :

a. E –Commerce Di tengah pandemi saat ini penjualan yang
bersifat datang langsung ke toko mengalami penurunan
penjualan.. dengan ini e-commerce merupakan salah satu
strategi guna meningkatkan penjualan produk yang berbasis
online, bisa di kerjakan kapan saja dan dimana saja serta dapat
menghemat waktu.
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b. Digital Marketing Saat adanya wabah Covid-19 , banyak
yang menyebabkan penurunan omset penjualan. Pelaku
UMKM dapat memanfaatkan internet dan memikirkan
sesuatu yang kreatif dan inovatif guna mempromosikan
produknya. Digital marketing merupakan kegiatan
mempromosikan atau mencari nama pasar dengan
memanfaatkan internet adtau media sosial.

c. Perbaikan Produk dan Pelayanan terhadap KonsumenTidak
banyak konsumen yang merasa hati hati terhadap produk
atau barang yang di beli saat pandemi. Maka dari itu
suatu pelaku usaha harus melakukan perbaikan produk guna
meningkatkan kembali kepercayaan konsumen dan secara
tidak langsung juga dapat memperbarui pelayanan
terhadap konsumen.

d. Mempertahankan Produk dan Mempertahankan pelanggan
atau konsumen yang sudah adaDi tengah pandemi
seharusnya pelaku usaha atau UMKM tidak hanya berfokus
pada promosi di medis sosial. Namun juga dengan
datangnya pelanggan baru harus bisa mempertahakannya,baik
dari sisi konsumen ataupun dari produknya.

Kesimpulan
Pelaksanaan penyemprotan Disinfektan. Program ini

dilaksanakan bertujuan untuk mengurangi ataupun menghilangkan jika
daerah tersebut sudah terpapar virus corona. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh tim KKN dan dibantu oleh warga sekitar.
Penyemprotan dilakukan di tempat umum yang ada di Desa Girimulyo
dusun Banjarsari tersebut. Usaha penyemprotan penyemprotan
direspon positif oleh warga sekitar. Hasil pengabdian ini yakni
mensterilkan daerah dari vorus corona. Penyemprotan ini
membuktikan bahwa warga Desa Girimulyo dusun banjarsari sadar
akan dampak bahaya dari penyebaran virus covid-19 sehingga warga
Desa Kalisoro melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemik
virus covid-19 dengan cara mengadakan penyemprotan seluruh desa.
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Sesuai dengan evaluasi realisasi dari program kerja
penyemprotan disinfektan, harapannya penyemprotan dilakukan
secara berkala agar dapat meningkatkan tingkat keamanan bebas virus
Covid-19 disekitar desa. Pelaksanaan protokol kesehatan mengenai
penanggulangan dan penyebaran infeksi Covid-19 telah dilakukan oleh
tim Pengabdian kepada Masyarakat. Masyarakat dapat menerima dan
menjadi lebih memahami informasi mengenai langkah-langkah
kewaspadaan dan pencegahan infeksi Covid-19 dengan baik setelah
dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat..

Tim Pengabdian kepada Masyarakat telah membantu upaya
pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam
upaya mensosisalisasikan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Selain itu
hasil dari penyuluhan tentang pentingnya pemasaran online dapat
direspon dengan baik oleh sasaran yaitu Pelaku UMKM Helm Custom
yang ada di Desa Girimulyo dusun Banjarsari tersebut dia
menyebutkan bahwa sebelumnya dia sangat awam tentang
pemasaran online.

Untuk segi penjualan dikarenakan sistem pemasaran online
sudah berjalan satu minggu penjualan belum terlihat dampaknya
karena harus butuh proses lebih panjang untuk memasarkan produk
helm custom ini, Dan untuk lebih membantu pemasaran Mas Bagus
Saya peserta KKN juga membantuk mempromosikan produk di media
sosial. Untuk Proker Pendidikan Anak usia dini hingga Sekolah dasar
Berjalan lancar dan anak-anak merasa sangat terbantu dengan
kehadiran Mahasiswa KKN. Proses pembelajaran ini, ke depannya
perlu untuk melibatkan mitra sekolah yang lebih banyak agar kegiatan
ini memiliki diseminasi yang semakin luas.
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Makna Proklamasi di Masa Pandemi Covid-19

(LISTIANA FATIMAH)
Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Posisi kabupaten Wonogiri sangat strategis karena terletak
disebelah tenggara provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh provinsi Jawa
timur dan provinsi daerah istimewa yogyakarta (diy) yang
memungkinkan berinteraksi dengan kedua provinsi tersebut. Desa
Mlokomanis wetan merupakan hasil pembagian wilayah kecamatan
yang menjadi 9 desa. Desa Mlokomanis wetan terletak di timur laut
dari pusat kecamatan ngadirojo yang terdiri dari 12 dusun yaitu
segeroh, lalung kidul, lalung panthuk, lalung lor, sanggrong, lengkong,
wonorejo, duwet, winong, klepu, dungwinong, bakalan.

Menurut bupati Wonogiri, tingginya jumlah pasien yang
dimakamkan dengan prosedur covid 19 wujud dari antisipasi dan
kehati-hatian pemerintah untuk memutus rantai penularan corona. Di
masa pandemi ini, banyak aktivitas yang mengharuskan keluar rumah
menjadi terganggu. Salah satunya adalah proses belajar mengajar yang
harus dilakukan via online. Hingga hari ini, masih banyak tantangan
dan halangan belajar online yang dialami oleh siswa hingga mahasiswa
yaitu pertama, jaringan internet yang lambat, salah satu masalah
utama yang banyak dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa adalah
jaringan internet yang lambat. Padahal, pembelajaran daring
membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat mengingat media
yang digunakan berupa zoom, google meet, skype dan aplikasi lainnya
untuk menghadiri video conference. Aplikasi-aplikasi untuk menghadiri
video conference tersebut dibutuhkan jaringan internet yang kuat agar
proses pembelajaran tetap lancar dan tidak terkendala video yang
tiba-tiba berhenti atau suara yang putus-putus. Permasalahan teknis
seperti suara yang putus-putus dan video yang berhenti menyebabkan
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pembelajaran tidak efektif dan murid tidak dapat menyerap informasi
yang disampaikan guru secara utuh.

Berbagai institusi pendidikan, kegiatan perekonomian, hingga
fasilitas layanan kesehatan harus terus beradaptasi dengan adanya
kebijakan tersebut. Pembelajaran kelas virtual sejauh ini diras akurang
efektif bagi tenaga kerja pendidik dan juga para siswa. Terlebih
mereka yang tinggal di daerah 3 t ( terdepan, terpencil, dan tertinggal ),
sekolah tatap muka saja mereka harus bertaruh nyawa, berkorban
waktu, serta berkorban tenaga. Maka untuk pembelajarn online ini,
banyak kegiatan pembelajaran yang harus terhenti dan terpaksa siswa
belajar mandiri. Selain itu pelaksanaan work from office dan work
from home pada sektor esensial dan kritikal selalu ditinjau ulang oleh
para pejabat negara. Sampai pengurusan hal administraf masyarakat
seperti pengaduan kartu tanda penduduk dan juga pendaftaran
kegiatan vaksinasi pun sudah mulai fase digitalisai.

Disinilah di perlukan adanya berbagai konstribusi seluruh
lapisan masyarakat untuk mendorong digitalisasi bagi masyarakat
sekaligus melakukan penyuluhan terkait transformasi berbagai kegiatn
yang terjadi. Kelompok pemuda menjadi individu yng memiliki sumber
daya potensial dan juga penguasaan teknologi lebih luas dibanding
generasi lainnya, maka dari itu perlu adanya kontribusi berbagai
komunitas ataupun gerakan untuk menyongkongsiswa atau
masyarakat melakukan digitalisasi pada daerah yang tidak memiliki
akses jaringan.

Dengan adanya perluasan tersebut, maka dalam jangka waktu
tertentu masyarakat akan semakin terbarukan dan mengenal digital.
Badan aksesbilitas telekomunikasi dan informasi ( bakti ) pun memiliki
program penyediaan akses internet bagi 3.126 pukesmas dan rumah
sakit. Upaya tersebut dijadikan prioritas itu mengingat bahwa kondisi
kesehatan dari masyarakat dipantau melalui berbagai alur komunikasi
yang dibangun antara pemerintah pusat dengan pihak layanan
kesehatan yang tersedia.
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Sejak diterapkannya kegiatan belajar mengajar dari rumah
selama masa Pendemi, kabupaten Wonogiri mengemas pembelajaran
jarak jauh atau pjj berbasis teknologi dengan memanfaatkan microsoft
office 365 untuk guru dan siswa. Hal ini merupakan salah satu upaya
agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dan terpantau melalui
sistem. Seluruh siswa di kabupaten Wonogiri di beri akun microsoft
office 365 untuk memudahkan siswa mengakses informasi dari sekolah,
menerima tugas dan materi dari guru mata pelajaran. Setiap kelas
sudah dibuat channel yang terhubung dengan guru mata pelajaran.
Guru juga memiliki channel sendiri sebagai wadah menggungah materi,
memberikan tugas, latihan, dan membangun diskusi online dengan
siswa.

Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus
memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring
bekerja sama dengan profider internet dan aplikasi untuk membantu
proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus
mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring.
Bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik
( bimtek ) online proses pelaksanaan daring dan melakukan sosialisasi
kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial
tentang tata cara pelakanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan
peran dan tugasnya. Bagi warga Indonesia, agustus identik dengan
kemeriahan, tetapi tidak demikian halnya dua perayaan terakhir.
Pandemi virus corona yang sudah 1,5 tahun telah mengubah segalanya.
Tidak ada kemeriahan dan gelap-gempita aneka lomba pada dua kali
agustus. Dalam konteks angka pertambahan kasusu setiap hari itulah
peringatan hut ke-76 kemerdekaan RI berlangsung. Peringatan ini
harus ada sebagai wujud cinta tanah air tetapi juga teramat sempit
dimensi ruang dan waktu untuk melaksanakannya.

Kabupaten Wonogiri kini keluar dari zona merah covid-19.
Menurunya kasus covid-19 di Wonogiri ternyata hasil dari penerapan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat.
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Tidak masuknya Wonogiri dalam zona merah dapat dilihat di web
resmi satgas penanganan covid-19 nasional. Wonogiri sudah tidak
masuk zona merah atau risiko tinggi. Saat ini Wonogiri turun dan
masuk zona orange atau risiko sedang dalam persebaran covid-19.

Bupati Wonogiri bersyukur atas turunya status persebaran covid-
19 dari zona merah ke zona orange. Hal itu merupakan hasil ikhtiar
seluruh pihak dan elemen yang ada di Wonogiri. Tidak hanya kerja
keras jajaran, ini juga karena kedisiplinan masyarakat dalam
menjalankan sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Termasuk yang terbaru penerapan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat atau ppkm darurat. Penerapan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat memiliki efek
yang cukup signifikan dalam menekan kasus covid-19. Terutama
mengubah perilaku masyarakat yang kini lebih patuh dalam
menghadapi pandemi yang hingga kini masih berlangsung.

Kami beri apresiasi kepada seluruh pihak yang berjuang
menangani pandemi ini. Mulai dari sukarelawan, tenaga kesehatan
[nakes], satgas penanganan covid-19 di seluruh tingkatan serta ketua
rukun tetangan dan rukun warga. Pada hari selasa tanggal 6 juli 2021,
terdapat penambahan 172 kasus pasien terkonfirmasi covid-19 di
Wonogiri. Menurut bupati, penambahan yang cukup banyak itu
merupakan hasil tracing kasus yang sebelumnya sudah ada di wongiri.
Kami berkomitnen penambahan kasus baru bisa ditekan agar status
zona risiko di Wonogiri bisa semakin membaik. Langkahnya dengan
memperketat kebijakan yang ada di setiap daerah. Ketua rt, ketua rw
dan satgas di tinggkat kecamatan bisa lebih intens memberi
pendampingan dan pengawasan kepada masyarakat.jika
pendampingan dan pengawasan kepada masyarakat bisa dilakukan
dengan kesadaran kolektif, bupati meyakini status zona persebaran
covid-19 bisa dikendalikan.

Pembelajaran jarak jauh ( pjj ) mulai diberlakukan di sebagian
besar sekolah di Indonesia dan di berbagai negara di dunia sejak maret



— 111 —

lalu pada puncak pandemi virus corona. Pancasila mempunyai dua
fungsi pokok. Keduanya yakni, pancasila sebagai pandangan hidup dan
pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi dasar bagi
negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman dalam
kehidupan berbangsa serta bernegara bagi rakyat selulur Indonesia.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pada fungsi pokok yang
pertama ini, pancasila adalah petunjuk dalam mencapai kesejahteraan
dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang sifatnya
beraneka ragam.sebagai pandangan hidup pancasila memiliki tiga
fungsi utama dalam kehidupan bernegara. Mempererat bangsa
Indonesia, memelihara, dan mengukuhkan persatuan serta kesatuan.
Pada hakikatnya pancasila dirumuskan untuk seluruh lapisan dan
unsur bangsa Indonesia. Pancasila memberikan cita-cita dan motivasi
untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju
tujuannya, menyoroti kenyataan yang ada dan mengritisi upaya
perwujudan cita-cita yang terkandung dalam pancasila. Pancasila
sebagai dasar negara atau dasar filsafat. Arti pancasila sebagai dasar
negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di
Indonesia. Sehingga, pancasila digunakan sebagai dasar mengatur
penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum atau sumber tata tertib hukum di Indonesia. Artinya, pancasila
adalah asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Dalam pembukaan uud 1945. Pokok pikiran pertama,
negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, pokok pikiran kedua, negara mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia, pokok pikiran ketiga, negara
berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa,
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Meliputi suasana kebatinan uud 1945, mewujudkan cita-cita
hukum bagi hukum dasar negara ( baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis ), mengandung norma yang mengharuskan uud 1945 dan
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peraturan perundang-undangan lain, agar memiliki isi yang
mewajibkan pemerintah dan penyelenggara lain ( termasuk
parpol)memegang teguh nilai-nilai pancasila, merupakan sumber
semangat baik uud 1945, pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
berarti, petunjuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan
batin di dalam masyarakat yang sifatnya beraneka ragam.

Sementara sebagai dasar negara, pancasila merupakan sumber
dari segala sumber hukum yang ada di negara Indonesia. Maka,
dijadikan sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Makna
proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam berbagai aspek. Politik,
untuk aspek politik, tentunya Indonesia memiliki kedaulatan rakyat
yaitu pengakuan dari segenap rakyat Indonesia. Bahwa pemerintah
Indonesia sebagai kekuasaan pemerintahan yang tertinggi dan
terlepas dari segala bentuk penjajahan. Inilah yang diperjuangkan oleh
rakyat Indonesia sejak dulu. Perayaan kemerdekaan tahun ini
harusnya dimaknai dengan membangun pilihan-pilihan untuk masa
depan yang baik. Namun disisi lain, sambil terus berjuang bahu
membahu, kita perlu memikirkan bagaimana Indonesia pasca-pandemi.
Karena setelah pandemi berakhir, kita sudah harus berhadapan
dengan sejumlah problematika kompleks.

Memperbaiki Indonesia tidak lagi memadai dengan upaya internal
melalui perbaikan parsial atau sekedar penyesuaian. Kita perlu
mengubah Indonesia dengan membuatnya menjadi yang baru.
Sesuatu yang perlu dilakukan bersama-sama dengan
mengensampingkan perbedaan yang selama ini membatasi kita. Untuk
menjadikan Indonesia betul-betul merdeka. Menjadikan Indonesia
lebih berdaulat dalam membuat pilihan di masa depannya sendiri.
Sosial, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa
Indonesia. Selain itu, semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak
dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Tidak ada perbedaan
suku, agama, dan sebagainya. Hanya ada satu kata, yakni Indonesia.
Dalam aspek ekonomi, terdapat kewenangan bagi bangsa Indonesia
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untuk menuju masyarakat sejahtera dengan kekuasaan menguasai dan
mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Tidak ada
lagi monopoli-monopoli dan perampasan hak kekayaan negara oleh
bangsa asing.

Budaya, negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang
berasal dari kebudayaan bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kepribadian
bangsa ini tercermin dalam pancasila mulai dari ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Standar
kualitas setiap lembaga pendidikan mempunyai kesamaan taraf guna
membangun generasi yang berkualitas. Jadi, seluruh makna tersebut
dapat dirangkum menjadi satu, yakni Indonesia telah sampai ke pintu
gerbang kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

Makna proklamasi yang pertama, yaitu proklamasi sebagai
tonggak sejarah bangsa Indonesia. Proklamasi dapat dikatakan sebagai
tiang utama perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan
kemerdekaan dan menjaga martabat bangsa. Bukan hanya itu,
proklamasi sebagai tanda berakhirnya penderitaan rakyat dari
penjajahan kolonialisme. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia sudah
merdeka menjadi negara yang mandiri. Apa makna proklamasi
kemerdekaan bagi bangsa Indonesia selanjutntnya, tidak lain adalah
lahirnya negara kesatuan republik Indonesia ( nkri ). Ini merupakan
awal terbentuknya negara Indonesia sebagai negara kesatuan.
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Penyuluhan Teknik Promosi dan Pemasaran bagi UMKM
Produsen Tahu di Desa Pendem Kecamatan Mojogedang

Kabupaten Karanganyar

(NATASIA TIRSA AMANDA)
Prodi manajemen
Fakultas ekonomi

Desa Pendem merupakan sebuah desa yang terletak di
kecamatan Mojogedang kabupaten Karanganyar. Wilayah dari desa
Pendem sendiri tersebar dengan luas kurang lebih 363 ha yang terbagi
menjadi wilayah persawahan dan bukan sawah. Dikarenakan kondisi
geografis yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah masyarakat
desa Pendem memilih tanaman seperti palawija dan umbi-umbian.
Sehingga wilayah tersebut terkenal daerah ubi kayu dan ketela rambat.
Umbi atau ketela rambat merupakan salah satu jenis tanaman yang
dibudidayakan untuk diambil umbinya. Umbi yang hasilnya berada
didalam tanah sehingga kondisinya tertimbun dengan tanah.

Gambar Kondisi sektor mikro di desa
Pendem, kecamatan Mojogedang,
karangayar

Secara umum kondisi sosial yang
dialami oleh masyarakat di desa Pendem
kecamatan Mojogedang hampir sama
dengan yang dirasakan oleh wilayah lain.
Masyarakat di desa Pendem menaati

peraturan pemerintah desa dimana tidak membuat acara yang dapat
menimbulkan kerumunan berskala besar seperti kegiatan hajatan dan
acara resepsi pernikahan yang biasanya mengundang banyak orang.
Kegiatan resepsi pernikahan hanya boleh dilakukan di kantor kua
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dengan protokol yang ketat. Selain itu apabila keluarga hendak
mengadakan syukuran maka hanya boleh mengundang keluaga
terdekat saja dan dibatasi jumlahnya sesuai dengan aturan pemerintah
desa. Meskipun tidak terdapat pembatasan sosial secara ketat, akan
tetapi masyarakat lebih mengutamakan protokol kesehatan seperti
memakai masker ketika berada jauh dari desa, menjaga jarak dan
mengurangi interaksi dalam kerumunan ramai.

Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, mereka
membeli kebutuhan pokok dari toko kelontong yang dekat dengan
rumah meraka. Masyarakat juga memenuhi kebutuhan seperti sayuran,
lauk pauk dan bumbu dapur dari pedagang sayuran yang keliling
menggunakan gerobak pada sepeda motor ataupun menggunakan
mobil bak terbuka. Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
perekonomian yang didominasi oleh petani, buruh tani dan bebera
orang sebagai peternak kambing dan sapi masih berjalan dengan
normal. Masyarakat masih pergi ke kebun untuk merawat tanaman
berupa sayuran dan palawija meskipun mereka tidak menggunakan
masker apabila pergi ke sawah atau ke kebun. Masyarakat yang
mempunyai hewan ternak juga beraktivitas seperti biasa dan tidak
mematuhi protokol kesehatan berupa memakai masker. Hanya
masyarakat yang bermata pencaharian usaha mikro, UMKM dan pns
yang lebih mematuhi protokol kesehatan.

Dari aspek pendidikan, kegiatan belajar mengajar di desa
Pendem dilaksanakan secara daring/online. Hal tersebut searah
dengan keputusan menteri pendidikan yang memberlakukan kegiatan
belajar secara daring. Kegiatan belajar siswa-siswa baik mulai dari sd
sampai dengan perkuliahan dilaksanakan secara daring. Siswa-siswa
yang berada di desa Pendem memanfaatkan teknologi berupa
handphone dengan aplikasi yang umum digunakan berupa whatsapp.
Untuk berkomunikasi dan sebagai alat mengumpulkan berbagai
macam tugas yang diberikan oleh pihak pengajar. Meskipun banyak
siswa dan orang tua yang mengeluhkan metode pembelajaran secara
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daring kurang efektif karena tidak dapat memahami secara penuh
tentang mata pelajaran yang sedang dihadapi, namun siswa dan orang
tua menerima dengan baik dan menyesuaikan diri untuk belajar
dirumah. Tidak jarang beberapa kelompok siswa yang rumahnya
berdekatan membentuk kelompok belajar yang dibatasi jumlahnya
supaya suasana belajar lebih nyaman dan menyenangkan.

Dari aspek kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat,
desa Pendem tidak terlalu memperhatikan anjuran pemerintah berupa
menggunakan masker ketika keluar rumah. Hal tersebut didasari oleh
pemikiran masyarakat yang hanya mau menggunakan masker ketika
ingin pergi keluar desa, sedangkan ketika berinteraksi di satu
kelurahan banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Selain
itu, masyarakat di desa Pendem juga tidak memperhatikan aspek jaga
jarak dengan orang lain karena mereka beranggapan bahwa kenal
dengan tetangga-tetangga meraka. Beberapa masyarakat di desa
Pendem mengikuti kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh puskesmas
terdekat secara gratis dengan membawa ktp/kartu kk. Namun
kegiatan vaksin didesa Pendem belum bisa dilakukan secara merata.

Munculnya pandemi covid menimbulkan banyak sekali
permasalahan yang menghambat kegiatan masyarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung. Aspek yang dimaksud adalah
permasalahan yang muncul akibat covid 19 dalam bidang ekonomi,
pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Pada pembahasan kali ini
saya akan lebih menekankan pada aspek perekonomian dikarenakan
hal tersebut menjadi tema dari judul KKN yang saya ambil yaitu
“penyuluhan teknik promosi dan pemasaran bagi UMKM produsen
tahu di desa Pendem kecamatan Mojogedang kabupaten
Karanganyar”:

1. Permasalahan dalam bidang ekonomi
Kehadiran wabah covid-19 membuat lemah berbagai aktivitas

perekonomian. Hal ini berdampak pada pembangunan ekonomi
berkelanjutan di masa yang akan datang. Di desa Pendem pemerintah
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melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menstabilkan
kembali aktivitas perekonomian. Melihat peluang dari berbagai sektor
khususnya sektor usaha mikro dan UMKM berkontribusi besar dalam
ekonomi masyarakat. Pengembangan usaha mikro dan UMKM ini
diharapkan dapat menstabilkan kembali keadaan ekonomi. Hal ini
menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menggerakkan kembali
aktivitas roda perekonomian yang sedang melemah. Dengan
mengeluarkan beberapa kebijakan seperti new normal yang akan
diterapkan diharapkan dapat menstabilkan keadaan ekonomi kembali.

2. Permasalahan dalam bidang pendidikan
Para guru dan orang tua di tuntut berfikir kreatif untuk

mengatasi kondisi sekarang pandemi covid – 19 seperti sekarang ini
sehingga pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan secara online.
Kondisi tersebut membuat orang tua dan guru harus mempunyai
adaptasi dan inovasi yang baik untuk memanfaatkan teknologi yang
tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Beberapa kendala
yang saya temukan mengenai sektor pendidikan di desa Pendem
adalah: sistem pembelajaran online/daring, sistem pembelajaran ini
membuat siswa dan orang tua kesulitan karena kurang memahami
mengenai teknologi dan juga materi yang sedang dihadapi. Harga
paket data untuk internet cukup mahal sehingga memberatkan siswa
dan orang tua, meskipun terdapat bantuan paket data dari pemerintah
hal tersebut tidak diberikan secara stabil. Siswa menjadi malas belajar
dirumah karena tidak adanya pengawasan secara langsung dari guru.
Ditambah siswa juga tidak mengerti dengan betul mengenai materi
yang dihadapi. Siswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk
bermain, terutama bermain game online dan sosial media dari pada
mendalami mata pelajaran.

3. Permasalahan dalam bidang kesehatan
Masyarakat didesa Pendem juga mengalami berbagai kendala

mengenai akses kesehatan seperti rumah sakit yang penuh dan
melakukan protokol yang ketat, sehingga beberapa msyarakat parno
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untuk masuk ke rumah sakit. Perlu adanya kerja sama dikalangan
masyarakat di kecamatan Mojogedang untuk mengatasi masalah
kesehatan yang menimpa di daerah tersebut. Kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah
diberlakukannya ppkm untuk beberapa aktivitas masyarakat seperti
kegiatan sosial, keagamaan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan
bekerja di kantor, dan kegiatan lainnya. Dalam memberlakukan ppkm,
tentunya pemerintah perlu melakukan komunikasi kepada masyarakat
terkait dengan risiko penularan virus covid-19 sehingga masyarakat
dapat memahami dan mengerti keadaan yang sedang terjadi saat ini.

Berikut ini adalah beberapa kendala yang saya temukan selama
melakukan observasi kegiatan KKN di desa Pendem: masyarakat
kurang teredukasi dengan program vaksinasi, sehingga sebagian
masyarakat takut dengan efek samping dan termakan dengan hoax
yang beredar. Hoax yang dimaksud adalah vaksinasi yang dilakukan
dapat menimbulkan kematian dan efek samping yang buruk bagi
tubuh. Masyarakat masih belum menerapkan memakai masker ketika
keluar rumah. Masyarakat juga tidak membiasakan untuk mencuci
tangan setelah pergi dari tempat ramai. Masyarakat desa Pendem juga
kurang menjaga jarak. Hal tersebut sering kali diabaikan oleh
masyarakat karena beranggapan bahwa semua tetangga yang sehat
sudah pasti tidak terjangkit covid-19. Masyarakat menjadi takut
dengan protokol kesehatan di rumah sakit dimana mereka
beranggapan bahwa takut jika di masukkan kedalam positif covid dan
seringkali mengabaikan penyakit yang cukup parah dan sengaja hanya
dirawat dirumah. Masyarakat yang acuh dengan gejala penyakit yang
diderita seperti demam, batuk dan yang lainnya dan menganggapnya
hanya penyakit biasa. Sedangkan masyarakat yang memiliki gejala
seringkali tidak melakukan isolasi mandiri.

4. Permasalahan dalam bidang pariwisata
Aktivitas lintas sektor pariwisata juga berdampak pada lintas

pelaku ekonomi. Seperti penawaran barang dan jasa secara tidak
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langsung dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada sektor
lain. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang muncul di desa
Pendem yang berkaitan dengan aspek kegiatan pariwisata:
menurunnya penjualan pedagang dan penjual souvenir di daerah
wisata karena kurangnya pengunjung yang datang. Berkurangnya
jumlah pengujung wisata sehingga mengurangi pendapatan
masyarakat dan pendapatan daerah. Pembatasan jumlah pengunjung
dan pengetatan protokol kesehatan yang berakibat pengunjung
enggan untuk berwisata.. Tempat wisata menjadi cenderung tidak
terurus karena kurangnya minat masyarakat dari luar kota untuk
mengahbiskan waktu berlibur dan bertamasya.

5. Permasalahan dalam bidang sosial dan budaya
Efek dari adanya pandemi pada masyarakat desa Pendem

adalah kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat yang terhambat
dan cenderung berhenti. Kegiatan masyarakat tersebut berhenti
karena, kegiatan sosial harus mengedepankan interaksi antar manusia
sedangkan pada masa pandemi kegiatan tersebut dibatasi. Berikut ini
adalah beberapa persoalan yang saya temukan di desa Pendem:
kegiatan pernikahan dan acara besar tidak bisa terlaksana karena
adanya kebijakan sosial distancing kegiatan yang berhubungan dengan
peribadatan juga kadang dibatasi, meskipun masyarakat tidak
menghiraukan dan tetap melakukan ibadah secara ramai ramai
kegiatan adat seperti sedekah bumi juga tidak bisa terlaksana.

Pemerintah kecamatan Mojogedang dalam upayanya
mengatasi pandemi covid-19 mulai memberlakukan pembatasan
berskala UMKM sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat dengan
tujuan untuk membatasi pergerakan orang dan atau barang sehingga
mengharuskan masyarakat untuk berdiam di rumah jika tidak ada
keperluan mendesak dan membatasi kegiatan jual beli di masyarakat.
Sektor UMKM adalah salah satu sektor yang memiliki dampak
signifikan saat pemerintah memberlakukan peraturan tersebut, karena
akan mengurangi jumlah konsumen yang berbelanja secara langsung.
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Pandemi covid-19 menyebabkan sebagian besar UMKM mengalami
penurunan pendapatan akibat penurunan daya beli masyarakat.
Hampir seluruh elemen ekonomi yang bertugas sebagai penjual dan
UMKM yang tidak menggunakan penjualan online mengalami
penurunan penjualan secara signifikan. Selama pemerintah
memberlakukan peratuuran tersebut, beberapa masyarakat dituntut
untuk melakukan inovasi dalam penjualan produk yang dimiliki.

Berdasarkan persoalan-persoalan yang telah diuraikan diatas
saya akan lebih berfokus pada program kerja kejuruan saya yaitu
mengenai pengoptimalan ekonomi mikro dan UMKM produsen tahu di
desa Pendem, kecamatan Mojogedang kabupaten karangayar. Karena
saya menemukan beberapa kendala yang ditemukan pada usaha
rumahan pembuatan tahu di desa Pendem. Selain itu saya juga
melakukan program kerja lain yang berhubung dengan masalah
pendidikan, kesehatan, sosial buadaya dan pariwisata.

Tahu sudah dikenal sejak jaman dulu di tanah Jawa terutama
di desa Pendem yang merupakan makanan pelengkap makanan pokok
berupa makanan sumber protein tinggi yang rendah kolesterol. Cara
produksi masih tradisional dengan menggunakan alat produksi
sederhana, yang sebagian dibuat oleh para pengrajin maupun oleh
bengkel kecil. Hampir semua pengrajin tahu dan tahu tergabung dalam
koperasi primer yaitu kopti. Pembinaan kopti maupun anggotanya
dilakukan oleh kantor depkop & ppk serta kantor deperindag tingkat ii.
Sebagian besar dari kebutuhan bahan baku berupa kedelai impor oleh
bulog sebagai importir tunggal di ri. Sekitar 30% dari kebutuhan
kedelai di Indonesia adalah impor dari luar. Besar kemungkinan jika
kedelai yang menjadi bahan dasar pembuatan tahu di desa Pendem
merupakan hasil impor dengan harga yang cukup mahal.

Saluran pasar berbeda untuk tempe dan tahu. Sebagian dari
hasil produksi tahu di jual langsung kepada konsumen dipasar oleh
para pengrajin dibantu anggota keluarga (+/- 90% dari penjualan
tempe) . Sisa hasil produksi tahu dipasarkan oleh para pengrajin
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kepada perusahaan catering, atau melalui tukang sayur di kawasan
pemukiman. Sebagian besar dari hasil produksi tahu dipasarkan para
pengrajin bekerja sama dengan jongkol, yaitu pedangang yang
menyewa/mempunyai kios di pasar atau melalui tukang sayur.
Beberapa produsen tahu telah membuat hubungan bisnis kuat dengan
usaha catering atau langsung dengan usaha besar lain, padat tenaga
kerja, yang membutuhkan tahu dengan jumlah besar. Para pengrajin
atau kelompok pengrajin tahu mengangkut hasil produksinya kepada
langganannya dengan sepeda motor milik sendiri atau dengan mobil
box/pick-up milik kopti. Sebagian besar dari langganan anggota kopti
berada di daerah kerja kopti.

Berdasarkan uraian diatas berikut ini adalah beberapa
program kerja yang saya laksanakan di desa Pendem kecamatan
Mojogedang kabupaten Karanganyar:

1. Melakukan design marketing online
Berikut ini adalah penjelasan mengenai kegiatan design

marketing secara online

Gambar 3. Proses pembuatan logo dan design marketing produk tahu

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan logo dan
poster mengenai design pemasaran produk. Logo ini akan menjadi
salah satu ciri khas dari produsen tahu yang ada di desa Pendem.
Logo ini nantinya akan digunakan dan disebarkan melalui media
masa seperti whatsapp, facebook atau media masa yang lainnya
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untuk mengenalkan produk yang dibuat oleh kami. Kegiatan ini
telah dilaksanakan dengan metode daring melalui zoom dan diikuti
mayoritas oleh ibu rumah tangga dan sebagain terdapat anak muda.
Setelah kegiatan secara daring dilaksanakan kami juga melakukan
penyuluhan ke masyarakat secara door to door mengenai program
pembuatan design dan logo tersebut.

Kegiatan sosialisasi secara door to door mengenai design
marketing online telah dilaksanakan di desa Pendem. Kegiatan ini
menyasar masyarakat yang memiliki usaha mikro dan UMKM yang
ada di desa Pendem. Kegiatan ini dilakukan secara daring dengan
alasan karena ingin mengurangi kontak langsung dengan
masyarakat, sehingga penyebaran mata rantai covid 19 dapat di
hentikan. Sebelum kegiatan ini dilakukan saya sudah meminta
kepada pak rt supaya warga yang ada di desa Pendem mau
mendownload aplikasi zoom yang akan digunakan untuk kegiatan
meeting. Setelah itu saya menyebarkan id dan password untuk
masuk kedalam room video di aplikasi.
2. Membantu kegiatan optimalisasi pada sektor ekonomi pada

masa pandemi
Berikut ini adalah hasil dari proker yang telah dilaksanakan
untuk optimalisasi sektor ekonomi mikro

Gambar 4. Proses penyuluhan dan kunjungan ke produsen
pembuatan tahu dan tahu



— 123 —

Proses produksi tahu yang dilaksanakan di desa Pendem masih
dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan tradisional.
Untuk memenuhi proses produksi di usaha yang berskala rumahan,
masyarakat memasok kedelai yang dibeli dari pasar atau penyedia
kedelai yang sudah menjadi langganan serta mendapatkan
pemasokan kedelai dari bulog. Kedelai yang sudah dibeli
selanjutnya akan direndam sebentar dan dicuci untuk memilih
kedelai yang berkualitas baik. Setelah pemilihan kedelai yang baik
langkah selanjutnya adalah menyalakan tungku api yang terkadang
masih menggunakan kayu bakar untuk memanaskan air. Kedelai
yang sudah dipilih dikukus sampai matang selama kurang lebi 1 jam.
Kedelai yang sudah matang kemudian di angkat dan di tiriskan
sampai benar benar dingin. Proses pembuatan tahu kemudian
dilakukan dengan cara mengambil sari pati dari tahu. Sari pati yang
sudah dimasak kemudai di saring dan dicetak menjadi tahu yang
berukuran lebih besar. Setelah itu tahu dipotong dengan ukuran
sesuai keinginan pasar dengan dadu kotak kotak kemudian
dipasarkan ke sejumlah kios dan toko dipasar atau dengan
langganan catering.

Proses produksi ini saya ikuti dari awal pembuatan hingga
proses penjualan. Ketika selama proses produksi saya juga
berdiskusi dengan pemilik usaha dan memberikan beberapa saran
seperti:
- Kebersihan, masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan aspek

kesehatan dan kebersihan peralatan karena kebersihan
peralatan dan proses produksi sangat penting karena akan
menentukan kesehatan konsumen. Selain proses pembuatan
tahu yang menggunakan proses liquid dalam pembuatannya
menjadi salah satu media yang sangat bagus bagi
pertumbuhan jamur dan bakteri sehingga perlu adanya .
Apabila terdapat bakteri dan kapang laing yang ikut tumbuh
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dan berkembang pada media akan menyebabkan efek
samping berupa keracunan bahan makanan

- Kemasan, kemasan sangat menentukan harga jual suatau
barang karena pembeli atau konsumen sangat memperhatikan
tampilan luar dari produk. Selain itu produk tahu juga
sebaiknya diberikan perlakuan lanjutan untuk meningkatkan
harga jual.

3. Pelatihan dan penyuluhan pengemasan produk dan branding
produk
Berikut ini adalah proses pelaksanaan branding dan

pengemasan produk pada usaha mikro di desa Pendem:

Gambar 5. Pendampingan dan pembuatan branding produk tahu dan
tahu

Branding produk dilakukan untuk membuat produk olahan
lanjutan yang lebih memiliki nilai jual tinggi. Branding produk
merupakan salah satu upaya pengembangan dari produk aslinya
sehingga mendapatkan produk yang lebih baik dengan kemasan
yang lebih menarik. Beberapa contoh design branding produk yang
saya kenalkan adalah “le zato”. Adanya usulan ini membuat
masyarakat terinspirasi dan ingin menggunakan logo tersebut.

Biaya untuk pencetakan bungkus dan proses penggorengan
tahu memerlukan biaya tambanhan yang tidak murah. Selain itu
produsen juga masih mengalami kedulitan karena produk yang
sudah jadi tersebut biasanya lebih susah dijual karena lebih mahal
dan memerlukan toko yang sudah terkenal untuk ikut membantu
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menjualkan produk tersebut. Dibalik manfaat branding produk
yang memiliki manfaat yang banyak, namum dalam proses
sosialisasi ini terdapat beberapa kendala dimana masyarakat
menghawatirkan biasaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak
dengan pendapatan yang akan didapatkan
4. Melakukan pendampingan terhadap usaha penyelepan padi

di desa Pendem
Berikut ini adalah proses pendampingan usaha penyelepan

padi yang dimiliki oleh warga di desa Pendem:

kegiatan ini telah dilaksanakan dengan manyasar produsen
atau pemilik selep padi di desa Pendem. Kegiatan ini merupakan
bentuk sosialisasi dan kunjungan kepada masyarakat dan menJawab
beberapa pertanyaan mengenai keluhan masyarakat. Selain menjual
jasa pengGilingan padi. Di tempat tersebut juga menggiling gabah yang
dibeli sendiri kemudian di bungkus dengan kemasan plastik berukuran
1-5 kg dan dipasarkan ke pasar terdekat. Menurut pendapat saya hal
ini sudah sangat baik dilakukan karena masyarakat memanfaatkan
branding produk meskipun hanya melakukan upgrading kemasan yang
dimiliki. Namun dari hal tersebut sudah mampu meningkat
Solusi dan program dari aspek pendidikan

Selain berfokus pada penyulihan kegiatan penyuluhan dalam
bidang perekonomian, saya juga menjalankan beberapa program yang
berhubungan dengan aspek pendidikan. Beberapa program yang saya
lakukan di desa Pendem dilaksanakan sesuai dengan kondisi
lingkungan masyarakat berikut ini adalah beberapa program yang saya



— 126 —

lakukan pada aspek pendidikan di desa pedem, kecamatan
Mojogedang kabupaten karangayar:

Gambar 6. Proses belajar mengajar dengan siswa di desa Pendem

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi daring pada sistem
pembelajaran

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwasannya pembelajaran yang ada di
Indonesia dilaksanakan dengan sistem daring atau online. Hal tersebut
dikarenakan masa pandemi. Pemerintah menganjurkan masyarakat
untuk tetap berada dirumah dan mengurangi kerumunan termasuk
kegiatan belajar mengajar yang ada dikelas juga dihentikan.pada
program kerja ini saya memberikan sosialisasi dan arahan kepada
siswa mengenai beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk
kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online. Siswa yang
ada di desa Pendem merasa teredukasi dengan kegiatan ini.

2. Pendampingan kegiatan belajar mengajar secara daring
Belajar online menuntut peran pendidik mengevaluasi efektivitas

dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar. Sebelum tanggal 19
agustus 2021, didesa Pendem kegiatan belajar mengajar dilaksanakan
dirumah masing-masing karena belum ada himbauan untuk belajar
secara tatap muka. Kegiatan yang kami laksanakan untuk
melaksanakan kegiatan belajar mengajar adalah mengumpulkan
beberapa siswa dari sd menjadi kelompok kecil untuk melaksanakan
kegiatan belajar bersama kakak dari tim KKN. Kegiatan ini dilaksanakan
seminggu sekali di desa Pendem di salah satu rumah warga yang
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memiliki ruangan yang luas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan
untuk menJawab pertanyaan dari siswa yang kesulitan dalam
memahami dan menJawab pelajaran sekolah. Siswa merasa sangat
terbantu dengan kegiatan ini. Selain kegiatan pembelajaran, kami juga
melakukan beberapa aktifitas game dan permainan yang memberikan
edukasi kepada siswa mengenai aktifitas sosial.
Solusi dan program dari aspek sosial

Beberapa program yang saya lakukan di desa Pendem
dilaksanakan sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat berikut ini
adalah beberapa program yang saya lakukan pada aspek pendidikan di
desa pedem, kecamatan Mojogedang kabupaten Karangayar:

1. Pembagian masker gratis ke masyarakat
Berikut adalah pelaksanaan dari program kerja pembagian

masker ke masyarakat:

Gambar 7. Persiapan dan pembagian masker ke masyarakat desa
Pendem

Kegiatan sosial ini disambut baik oleh masyarakat dan dengan
senang hati menerima masker dan hand sanitizer. Tak sekedar
memberikan barang kami juga melakukan edukasi kepada
masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan
ketika berada diluar rumah. Harapan dari kegiatan ini masyarakat
sadar akan pentingnya penggunaan masker. Kegiatan sosial berupa
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pembagian masker ke masyarakat desa Pendem ini dilaksanakan
karena beberapa masyarakat belum mempraktekkan betul
pengguanaan masker ketika berada di luar rumah. Selain
pembagian masker kami juga melaksanakan kegiatan pembagian
hand sanitizer yang befungsi untuk membunuh kuman penyakit
pada tangan. Sumber dana dari kegiatan ini adalah dari biaya
mandiri.
2. Sosialisasi protokol kesehatan dan bahaya covid-19

Berikut adalah pembahasan mengenai kegiatan yang
dilaksanakan mengenai penyuluhan protokol kesehatan:

Gambar 8. Edukasi cara mencuci tangan
Aktifitas kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan

pelajaran bagaimana cara mencuci tangan dengan cara yang benar
dan membuat anak anak di desa Pendem lebih teredukasi.

Solusi dan program dari aspek pariwisata
Selain berfokus pada kegiatan penyuluhan dalam 3 bidang diatas,

saya juga menjalankan beberapa program yang berhubungan dengan
aspek perbaikan pariwisata. Berikut ini adalah beberapa program yang
saya lakukan pada aspek pendidikan di desa pedem, kecamatan
Mojogedang kabupaten karangayar:

1. Menyediakan alat-alat penunjang protokol kesehatan
Kegiatan ini kami laksanakan dengan tujuan untuk membeli

beberapa peralatan yang akan kami berikan kepada desa Pendem. Hal
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ini kami lakukan di dasari atas bebera study yang kami lakukan bahwa
kegiatan mencuci tangan dan pemberian hand sanitizer memiliki
manfaat yang cukup baik bagi kesehatan. Kegiatan ini kami lakukan di
Surakarta dengan membeli peralatan berupa tong untuk tempat air
yang digunakan sebagai cuci tangan, sabun dan hand sanitizer. Dana
dari kegiatan ini kami peroleh dari uang pribadi yang nantinya
terkumpul dari iuran mahasiswa yang KKN di desa Pendem.

Sasaran dari kegiatan ini adalah tempat yang memiliki peluang
keramaian yang tinggi seperti didekat balai desa dan tempat yang
dekat dengan tempat wisata. Di desa Pendem terutama kecamatan
Mojogedang memiliki potensi dan beberapa tempat yang dibuka
sebagai tempat wisata sehingga peletakan tempat cuci tangan dan
hand sanitizer dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Melakukan sosialisasi pembatasan dan pendampingan
protokol kesehatan di area wisata

Kegiatan ini kami laksanakan dengan tujuan untuk pemasangan
mmt atau banner yang berisi ucapah hari kemerdekan republik
Indonesia (dirgahayu ri). Pemasangan baner dilaksanakan di kelurahan
desa Pendem yang dilaksananakan bersama – sama dengan
masyarakat dan perangkat desa. Pendanaan dari kegiatan ini
bersumber dari dana desa. Kami membantu dalam peletakan dan
pemasangan banner di kelurahan dan sekaligus berdiskusi mengenai
kegiatan 17 agustus.

Selain kegiatan tersebut setelah pemasangan banner kami juga
melakukan diskusi mengenai kegiatan pariwisata dengan pihak
perangkat dan menanyai mengenai permasalahan sebagai berikut:
menurunnya penjualan pedagang dan penjual souvenir di daerah
wisata karena kurangnya pengunjung yang datang. Berkurangnya
jumlah pengujung wisata sehingga mengurangi pendapatan
masyarakat dan pendapatan daerah pembatasan jumlah pengunjung
dan pengetatan protokol kesehatan yang berakibat pengunjung
enggan untuk berwisata. Tempat wisata menjadi cenderung tidak
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terurus karena kurangnya minat masyarakat dari luar kota untuk
mengahbiskan waktu berlibur dan bertamasya.
Solusi dan program dari aspek ketahanan pangan

Selain berfokus pada kegiatan penyuluhan dalam 4 bidang
diatas, saya juga menjalankan beberapa program yang berhubungan
dengan aspek ketahanan pangan. Beberapa program yang saya
lakukan di desa Pendem dilaksanakan sesuai dengan kondisi
lingkungan masyarakat berikut ini adalah beberapa program yang saya
lakukan pada aspek pendidikan di desa pedem, kecamatan
Mojogedang kabupaten karangayar:

Gambar 11. Bercocok tanam sayur dan buah dengan pemanfaatan
barang bekas botol air mineral.

1. Penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan secara daring
Lahan pekarangan merupakan lahan yang berada di sebelah

rumah warga yang tidak ditanami atau didirikan bangunan
diatasnya. Mayoritas masyarakat di desa Pendem memiliki
pekarangan rumah yang cukup luas. Keunggulan tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai tempat untuk menanam tanaman sayuran
dan beberapa tanaman herbal yang dapat dipanen dan mudah
dirawat. Peluang ini saya lihat karena masyarakat di desa Pendem
masih belum begitu memanfaatkan pekarangan rumah sehingga di
biarkan begitu saja dan tidak dirawat. Sehingga saya ingin mencoba
untuk melakukan sosialisasi mengenai bagaimana cara
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memanfaatkan lahan pekarangan secara efektif supaya dapat
menghasilkan keuntungan bagi keluarga.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara daring ke masyarakat
melalui metode tanya Jawab via whatsapp. Saya juga melakukan
pelatihan dan menunjukkan beberapa video yang dapat
menginspirasi masyarakat mengenai bagaimana cara mengelola
tanah pekarangan dengan baik dan benar. Kegiatan ini juga saya
lakukan secara door to door hal ini saya lakukan sekaligus untuk
melaksanakan proker lain dan meninjau langsung kondisi
pekarangan rumah masyarakat. Kami berdiskusi mengenai berbagai
jenis tanaman yang dapat ditanam di pekarangan rumah contohnya
seperti sayur dalam pot, bunga dan tanaman herbal.
2. Penyuluhan dan pendampingan diversivikasi produk

unggulan
Diversivikasi merupakan salah satu cara pemilihan suatu

benda/produk unggulan yang dapat memberikan manfaat dan
keuntungan yang lebih baik. Penyuluhan ini bertujuan untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara
pemilihanan produk – produk unggulan yang dapat dimanfaatkan.
Selain itu kami juga memberikan pendampingan kepada
masyarakat mengenai diversivikasi produk unggulan. Program kerja
ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat
dan memberikan wawasan yang luas mengenai produk unggulan.
Kegiatan ini telah dilaksanakan secara daring kepada masyarakat
desa Pendem. Alasan pemilihan kegiatan dilaksanakan secara
daring adalah untuk mengurangi kontak langsung dengan
masyarakat dan mendukung program pemerintah memutus rantai
penyeberan korona. Meski begitu kegiatan ini juga dilaksanakan
secara door to door ke rumah rumah warga. Cara ini kami lakukan
secara acak di desa Pendem untuk meminimalkan waktu kunjungan.

Program kerja ini telah terlaksana dengan luaran berupa grub
di zoom yang digunakan untuk diskusi dengan anggota masyarakat



— 132 —

yang berminat dengan pemilihan produk unggulan. Harapan dari
kegiatan yang telah terlaksana yaitu masyarakat menjadi lebih
teredukasi mengenai pentingnya pemilihan produk – produk
unggulan

Hasil/evaluasi dari mahasiswa KKN terhadap program yang
dilaksanakan

Berikut ini adalah pemaparan hasil dan evaluasi dari program
kerja yang telah dilaksanakan di desa Pendem, kecamatan
Karanganyar, kabupaten Pendem. Hasil evaluasi ini saya dapatkan
berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat
yang sudah melaksanakan program KKN. Selain itu saya juga
melakukan beberapa tanya Jawab mengenai program yang sudah saya
laksanakan pada bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, sosial dan
ketahanan pangan, sehingga program yang saya lakukan dapat
diterapkan secara berkesinambungan di desa Pendem.
Evaluasi program dari aspek ekonomi

Berikut ini adalah pemaparan hasil evaluasi dan hasil dari
pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi kegiatan
atau program dari aspek ekonomi kami lakukan dan jelaskan sesuai
dengan proker dan wawancara dengan warga setempat.

1. Melakukan design marketing online
Metode marketing berupa pembuatan poster dan logo

tersebut sebetulnya sangat di inginkan dan diminati oleh masyarakat.
Akan tetapi masyarakat tidak tau bagaimana cara menindak lanjuti
design yang sudah dibuat sehingga perlu adanya pendampingan lebih
lanjut mengenai proses marketing secara online. Sejauh ini masyarakat
desa Pendem belum melakukan penjualan online dan bisa menjadi
sebuah peluang untuk menghasilkan pendatan yang lebih bagus

2. Membantu optimalisasi pada sektor ekonomi di masa
pandemi
Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan

KKN. Penyuluhan kepada usaha mikro dan UMKM mulai dari ikut serta
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dalam kegiatan produksi sampai dengan pemasaran menjadi sebuah
semangat baru bagi pengusaha. Kegiatan yang dilakukan pasti memiliki
kekurangan, dengan adanya kegiatan KKN ini kami memberikan
beberapa masukan kepada uasaha mikro seperti menjaga kebersihan
alat dan tepat waktu dalam bekerja. Dengan demikian hasil evaluasi
dirasa cukup baik.

3. Pelatihan dan penyuluhan pengemasan produk dan branding
produk
Masyarakat cukup mengerti mengenai metode dan cara dalam

pengemasan dan branding produk yang baik dan benar. Masyarakat
menjadi teredukasi dengan cara bagaimana cara mengemas produk
barang sehingga mampu meningkatkan harga jual dan daya saing
pasar, juga terkait metode branding produk dan membuat ciri khas
dengan produk tahu yang dibuat sehingga lebih dikenal konsumen.
Evaluasi program dari aspek pendidikan

Berikut ini adalah pemaparan hasil evaluasi dan hasil dari
pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi kegiatan
atau program dari aspek pendidikan kami lakukan dan jelaskan sesuai
dengan proker dan wawancara dengan warga setempat.

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi daring pada sistem
pembelajaran
Berdasarkan hasil kegiatan program KKN yang telah

dilaksanakan yaitu pemanfaatan teknologi daring pada sistem
pembelajaran kepada siswa siswa sd. Progam ini dilaksanakan dengan
cukup baik yaitu dengan mengajarkan anak anak mengenai cara
belajar secara daring yaitu menggunakan grub whatsapp dan media
yang dapat digunakan sebagai media untuk belajar secara daring
seperti google classroom, ms. Teams, zoom dan sebagainya. Siswa
merasa sangat senang dan teredukasi dengan adanya kegiatan KKN.

2. Pendampingan kegiatan belajar mengajar secara daring
Berdasarkan program yang telah dilaksanakan diperoleh hasil

dan evaluasi mengenai kegiatan belajar mengajar dengan anak anak.
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Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak karena mereka merasa
sangat senang dapat belajar bersama dengan tim KKN. Siswa sd
merasa seperti sekolah kembali dengan adanya tim KKN dan
merasakan kegiatan belajar mengajar. Evaluasi dari kegiatan ini sangat
baik dan diterima dengan senang hati oleh siswa.
Evaluasi program dari aspek sosial

Berikut ini adalah pemaparan hasil evaluasi dan hasil dari
pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi kegiatan
atau program dari aspek sosial kami lakukan dan jelaskan sesuai
dengan proker dan wawancara dengan warga setempat.

1. Pembagian masker gratis ke masyarakat
Kegiatan pembagian masker kepada masyarakat disambut

dengan baik dan masyarakat sangat antusias dalam menerima
masker yang diberikan. Selain kegiatan pembagian masker, saya
juga memberikan edukasi mengenai covid-19 kepada warga.
Evaluasi dari kegiatan ini yaitu cukup baik
2. Sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan bahaya covid

Berdasarkan hasil dari kegiatan mengenai penyuluhan
protokol kesehatan dan bahaya covid di desa Pendem yaitu
masyarakak pada dasarnya sudah mengerti dengan cukup jelas akan
bahanya penyebaran virus korona. Akan tetapi masih belum bisa
mengaplikasikannya dikehidupan nyata. Saya memberikan edukasi
mengenai apa saja yang menjadi protokol kesehatan dan membuat
masyarakat menjadi teredukasi dan mau melaksanakan kegiatan
seperti memakai masker dan mencuci tangan.
Evaluasi program dari aspek pariwisata

Berikut ini adalah pemaparan hasil evaluasi dan hasil dari
pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan. Evaluasi kegiatan
atau program dari aspek pariwisata kami lakukan dan jelaskan sesuai
dengan proker dan wawancara dengan warga setempat.

1. Menyediakan alat-alat penunjang protokol kesehatan
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Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu ikut serta
dalam penyediaan alat penunjang protokol kesehatan seperti poster
dan hand sanitizer, pihak masyarakat yang mengelola pariwisata cukup
terbantu dengan kegiatan ini. Jumlah alat protokol kesehatan menjadi
bertambah. Evaluasi dari kegiatan ini yaitu sudah cukup baik

2. Melakukan sosialisasi pembatasan dan pendampingan
protokol Kesehatan di area wisata
Kegiatan sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan

pemasangan poster disekitar area wisata juga sudah berjalan dengan
cukup baik. Kami juga sudah mengobrol dengan pihak rt dan
berdiskusi mengenai kegiatan pariwisata.
Evaluasi program dari aspek ketahanan pangan

Evaluasi kegiatan atau program dari aspek ketahanan pangan
kami lakukan dan jelaskan sesuai dengan proker dan wawancara
dengan warga setempat.

1. Penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan secara daring
Kegiatan penyuluhan mengenai pemanfaatan pekarangan

sudah berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan secara daring
dan di ikuti oleh ibu ibu ini memberikan edukasi mengenai cara dan
pemanfaatan pekarangan rumah yang tidak terawat untuk dijadikan
tempat menanam sayuran atau tanaman cabai. Evaluasi dari kegiatan
ini sudah cukup baik.

2. Penyuluhan dan pendampingan diversivikasi produk
unggulan
Pada kegiatan ini saya melakukan edukasi dan penyuluhan

mengenai usaha untuk memanfaatkan produk yang dapat dihasilkan
diluar produk utama dan dimanfaatkan sebagai bentuk diversivikasi
dan berpeluang harga tinggi. Kegiatan ini diikuti dengan cukup baik.
Hasil evaluasi dari kegiatan tersebut adalah sudah cukup baik dan
diterima oleh masyarakat desa Pendemi.



— 136 —

Pendampingan dan Bimbingan Belajar di Masa Pandemi

(NONA SIFRA.T.TALAN)
Pendidikan PAUD

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Pendahuluan
Program KKN adalah program kerja kuliah Nyata dimana setiap

mahasiswa terjun dalam bentuk pengambdian di Masyarakat.Selalu itu
kerja kuliah Nyata dimana mahasiwa mengatasi masalah-masalah yang
terjadi di masyarakat .Kondisi Desa KKN Gilingan adalah desa di
kecamatan Banjasari, Surakarta, Jawa Tengah, , dengan Kode Pos
57134. Masyarakat Gilingan mayoritas bermata pencaharian sebagai
wiraswasta,karyawan swasta dan ASN/pegawai negeri. Hal ini
didukung oleh kondisi geografis desa yang terdapat banyak wiraswasta
dengan Ada beberapa masyarakat kelurahan Gilingan yang
mengembangkan usaha rumahan, salah satunya adalah usaha
pembuatan tempat sarang burung. Usaha pembuatan tempat sarang
burung yang tepatnya berada di RT. 04 tersebut perkembangannya
sejauh ini sudah menjangkau pasar luar daerah,Keadaan dan Potensi
Sumber Daya Alam Wilayah Desa/kelurahan Gilingan RT 05/RW 05
merupakan wilayah yang terbuka dalam arti tidak terisolir.

Masyarakat Kelurahan Gilingan sebagian besar sudah mempunyai
alat transportasi pribadi sendiri, seperti sepeda motor, mobil pribadi,
dan becak. Yang digunakan sebagai alat transportasi. Kelurahan
Gilingan, Kecamatan Banjasari, Kabupaten Surakarta merupakan salah
satu desa yang maju dengan kondisi geografis yang terletak pada
daerah yang dapat dikatakan cukup maju. Kelurahan Gilingan terletak
tidak jauh dari Solo Balapan dan dapat dikatakan cukup dekat dengan
akses kota atau transportasi yang mudah untuk ditempuh. Kelurahan
Gilingan sendiri memiliki 60% wiraswasta Bekerja sebagai wiraswasta
dan 30 % Karyawan swasta yang bekerja keras maka dapat dikatakan
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Kelurahan Gilingan adalah kelurahan yang berpotensi maju dalam
bidang wiraswasta.
Keadaan Perekonomian sebelum pademi,

Kondisi perekonomian yang maju dan pesat menekan keadaan
Kelurahan Gilingan untuk terus mengembangkan potensi kelurahan,
pada kenyataannya kelurahan Gilingan memiliki kondisi perekonomian
yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa melalui
koperasi yang memberikan pendanaan pada masyarakat desa yang
ada. Pengembangan perekonomian masyarakat desa lebih banyak
bergerak pada bidang pemerintahan ditambah dengan adanya UMKM
yang cukup berkembang baik pada bidang wiraswasta dan karyawan
swasta.

Tujuan dari KKN (Pendampingan) ialah untuk membantu anak
dalam mengembangkan potensi dan kemampuan di miliki
anak.pendidiki melakukan pendampingan adalah untuk membantu
anak usia dini mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang
optimal dengan tahapan-tahapanNya. Berkaitan dengan hal tersebut
khususnya di Desa Gilingan Surakarta yang secara umum orang tua
tidak berpendidikan tinggi, tentu kesulitan dalam hal ini. Apalagi ada
beberapa orang tua yang harus bekerja, hal ini sangat berpengaruh
dalam kecerdasan anak. Selain masalah tersebut, jaringan internet
menjad kendala yang membuat proses pembelajaran menjadi
terhambat. Berbagai kendala tersebut perlunya konfirmasi antara guru,
siswa, dan orang tua yang baik agar proses pembelajaran yang
dilakukan di rumah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Beberapa hal yang sudah dipaparkan maka muncul
permasalahan ini antara lain adalah: (1) Bagaimakah kendala yang
dihadapi orang tua dalam membimbing anaknya pada proses
pembelajaran di rumah (daring) (2).Bagaimanakah peran orang tua
ketika membimbing anaknya pada saat pembelajaran daring?. Tujuan
untuk mencari cara dalam menghadapi kendala : (1). Menemukan
berbagai kendala yang dihadapi orang tua dalam membimbing
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anaknya pada proses pembljaran di rumah (daring); (2).
Mendeskripsikan peran orang tua dalam membimbing anaknya pada
saat pembelajaran daring. Manfaat penelitian ini antara lain: (1)
Diharapkan dapat berkontribusi agar masyarakat, khusunya orang tua,
guru, dan sisiwa dapat mengetahui berbagai macam kendala dan
peran terkait pembelajaran daring, sehingga dapat berkerjasama dan
terwujudnya proses pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya, hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun koreksi bagi
peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan bagi penelitian yang
sejenis.

Oleh karena itu, adanya problematika yang terdapat dalam
proses pembelajaran daring bagi. siswa ini harus dapat ditemukan
solusipemecahannya Penerapan berbagai strategi pembelajaran
menjadi salah satu solusi untuk menemukan ramuan yang pas dalam
mentransformasikan pengetahuan kepada anak usia dini yang baik
bagi perkembangan ketiga aspek di atas. Peran guru sebagai pendidik
tentunya harus dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya
menjadi jembatan penghubung antara orang tua .
Hasil Dan Pembahasan

Pademi di lokasi KKN desa Gilingan, yang saat ini terjadi
akhibat Pademi, terjadi di masyarakat terutama desa Gilingan
Surakarta dimana tempat saya KKN Sangat di Memperhatikan sekali
dimana Pandemi Covid-19 memukul mereka lebih dalam. Suami
kehilangan pekerjaan, anak harus belajar daring, dan kekerasan verbal
dalam rumah tangga meningkat. Sebelum pandemi, para suami
kebanyakan bekerja di sektor informal seperti berjualan bakso dan
tukang bangunan. Sebagian suami yang lain bekerja di pabrik sebagai
buruh.Kaum ibu ini, selain menjadi ibu rumah tangga, ada juga yang
berusaha membantu suami. Misal, dengan menjadi pengupas bawang
yang diambil dari rumah makan atau berjualan makanan ringan.Saat
pandemi, kondisi di kampung itu semakin tak menentu. Para pekerja
banyak yang dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya. Bersamaan,
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beban bertambah karena anak-anak harus belajar daring dari
rumah.“Saya sehari-hari jahit. Sepi sekali. Paling banyak sehari dapat
Rp 25.000. Padahal, anak yang SMK,SD,TK butuh kuota (internet)
untuk belajar,” ujar Tri Winarsih (49), salah satu ibu. Setelah adanya
pandemi keadaan di Gilingan sutakarta Menjadi melemah para becak
yang sepi tidak ada penumpang,para tempat makan harus tutup dan
buka saat jam tertentu,orang tua ada yang berhenti berkerja karena di
PKH, akibatnya perekonomian melemah.

 Belajar di Rumah
Pemerintah juga menghimbau para siswa untuk belajar di rumah

dan sebagai gantiya orang tua pun yang mendidik dan mengajari
materi yang disampaikan guru melalui HP/internet. Pembelajaran
dalam Jaringan (Daring)/ Online Belajar dari rumah dalam masa
pandemi ini dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan
memanfaatkan 2 pendekatan. Pertama, dalam jaringan/ online (daring)
menggunakan media HP atau laptop melalui beberapa sosial media,
web, dan aplikasi pembelajaran daring. Dengan adanya situasi
pandemi yang belum berakhi maka strategi pembelajaran daring
menjadi bagian dari alternatif metode. Pembelajaran dengan
menggunakan sistem daring ataupun sistem online ini masih
mengalami banyak problematika dalam penerapannya, karena anak
tidak dapat belajar sendiri tanpa pendampingan dari orang dewasa
yang paham cara mengoperasionalkan HP berbasis android.
Ketersedian paket data juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan
dalam menerapkan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WA
karena tanpa paket data maka pembelajaran yang menggunakan
aplikasi WA ini tidak akan terlaksana.
Dampak Covid terhadap PembelajaranAdanya pandemi Covid-19

Adanya virus tersebut mengakibatkan sejumlah pembatasan
aktivitas sehari-hari, misalnya sekolah. Demi mencegah penularan
corona, pemerintah mencanangkan pembelajaran dari rumah atau
pembelajaran daring. Keputusan tersebut tentu saja dilakukan guna
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tetap terselenggaranya pendidikan ditengah situasi pandemi. Selain itu
adanya pandemi tentu saja membatasi ruang gerak anak untuk bisa
menghibur diri diluar rumah atau bahkan berkumpul dengan teman
sebaya mereka. Hal ini bisa mengkibatkan permasalahan psikis dalam
diri anak karena adanya tekanan selama masa pandemi. Sejalan
dengan kekurangan pembelajaran daring yang dikemukakan (Roman,
2019) dalam perbandingan pembelajaran tradional dan pembelajaran
daring.
1. Kurang cepatnya umpan balik yang dibutuhkan dalam proses

pembelajaran.
2. Pengajar perlu waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri.
3. Terkadang membuat beberapa orang merasa tidak nyaman
4. Adanya kemungkinan muncul perilaku frustasi, kecemasan dan

kebingungan.
Masalah yang di hadapi ketika pademi, Kelurahan Gilingan

memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang cukup banyak,
banyaknya angka warga yang produktif menjadi salah satu keunggulan
yang seharusnya dapat di manfaatkan dengan baik. Banyaknya anak –
anak Kelurahan Gilingan yang dirasa kurang perhatian dari orang tua
yang sibuk bekerja dan kurangnya perhatian dalam pembentukan
karakter seorang anak dalam membimbing anak usia dini dalam
belajar dan menjaga pola hidup sehat yang baik dan benar. Anak –
anak Usia dini yang berada di Kelurahan Gilingan masih ada kurang nya
untuk belajar dikarenakan belajar melalui Online, dan Guru jarang
bertatap muka kepada anak – anak karena menghindari virus Covid-19.
Dengan adanya program kerja dari KKN tersebut dirasa cukup
memberikan sedikit perubahan kepada setiap anak – anak.

Pembelajaran pada masa pandemi covid-19 di Desa Gilingan
Banjarsari gunung kidul secara daring, dengan berbagai cara yang
dilakukan oleh guru. Baik melaui whatsap, google clasroom, dan
sebagainya. Berkaitan dengan hal itu maka akan dibahas terkait
kendala dan peran orang tua pada pembelajaran daring di masa
pandemi covid-19



— 141 —

(1) Kendala Orang Tua Dalam Proses Pembelajaran Daring Pada Masa
Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilakukan terhadap orang tua murid melalui
wawancara secara langsung. Narasumber yang pertama merupakan
orang tua pekerja Sekolah Dasar. Hasil wawancara tersebut dapat
ditemukan berbagai macam kendala yaitu : tidak adanya hanphone,
membuat anak harus bertanya kepada temannya untuk mengetahui
materi maupun tugas yang telah diberikan oleh guru pada hari itu.
Selain itu sinyal juga terkadang susah. Orang tua tidak bisa mengawasi
anak secara penuh karena sibuk bekerja, bisa mendampingi sesekali
saja. Adapun tugas-tugas yang diberikan guru terlalu banyak. Anak
juga terkadang emosi jika tugasnya terlalu susah, dan bertanya kepada
orang tua namun orang tua juga tidak memahami tersebut.

Wawancara kedua dilakukan terhadap narasumber yang
merupakan orang tua pekerja. Hasil wawancara ditemukan berbagai
macam kendala yaitu: sinyal internet yang terkadang susah. Orang tua
bisa mendampingi, namun tidak semua memahami atau mengerti
materi tersebut. Sehingga yang diajarkan hanya sebisanya saja. Waktu
perhatian kepada anak menjadi lebih, merasa lebih terbebani
dibandingkan dengan pembelajaran tidak daring.

Wawancara ketiga dilakukan terhadap narasumber yang
merupakan orang tua (Ibu) tidak bekerja dan (Ayah) bekerja. Hasil
wawancara tersebut dapat ditemukan berbagai macam kendala yaitu :
orang tua tidak bisa mendampingi anak secara penuh, karena
keduanya sibuk bekerja. Anak sering mengeluh karena tugas yang
diberikan terlalau banyak. Terkadang orang tua mengerjakan tugas
anaknya. Tugas-tugas yang terlalu banyak membuat khawatir orangtua,
takutnya anak menjadi stres. Maka orang tua berusaha menjaga emosi
anak agar tidak stres. Berkaitan dengan hal itu maka prestasi anak
menurun.

Hasil wawancara tersebut dapat ditemukan berbagai macam
kendala yaitu : orang tua hanya sesekali mendampingi anaknya,
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karena orang tua juga tidak mengerti atau paham akan materi
tersebut. Jadi hanya sekadar mengingatkan saja, terkait tugasnya
sudah dikerjakan atau belum. Berkaitan dengan hal itu, sinyal internet
juga terkadang susah. Sinyal internet yang terkadang susah tentu
menghambat jalannya pembelajaran. Beberapa hasil wawancara
tersebut dapat disimpulkan terdapat berbagai macam kendala yang
dihadapi orang tua pada proses pembelajaran yang dilakukan di rumah.
Mulai dari jaringan internet yang terkadang susah, hal ini tentu sangat
menghambat proses pembelajaran. Bahkan ada siswa yang
hanphonenya rusak, sehingga harus bertanya kepada temannya untuk
bisa tetap mengikuti pembelajaran. Begitu banyak tugas yang
diberikan membuat siswa jenuh bahkan stres.

Orang tua yang sibuk bekerja, anak menjadi kurang diperhatikan,
sehingga prestasi belajar anak menurun. Orang tua yang tingkat
pendidikannya rendah, dan tentunya materi pembelajaran yang
dialami dahulu dengan sekarang berbeda. Hasilnya apa yang diajarkan
oleh anaknya sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Orang tua
yang tidak hanya membimbing anaknya, juga harus memperhatikan
psikis anak. Secara umum kendala yang mendasar yaitu orang tua
tidak bisa mendampingi secara penuh dan menJawab pertanyan-
pertanyaan atau membantu memecahkan akan materi yang kurang
dipahami oleh anak.
(2) Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi
Covid-19

Pendampingan Belajar Pembelajaran daring selama masa
pandemi corona yang dilakukan di rumah mengakibatkan kondisi
pembelajaran menjadi kurang maksimal. Adapun peran orang tua di
masa pandemi ini adalah ‘menggantikan’ sosok guru yang selama ini
‘mendampingi’ anak belajar. Sebelum masa pandemi, biasanya orang
tua akan lebih sibuk diluar rumah dengan segala aktifitasnya.
Akibatnya banyak anak yang kurang memperoleh perhatian dari orang
tuanya. Meskipun terdapat juga beberapa ibu rumah tangga yang
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selalu siap sedia dirumah untuk menemani anaknya. Namun hal itu
tidak menjamin diperolehnya pendidikan bagi anak oleh orang tuanya
tersebut. Beberapa orang tua, selama masa pandemi justru mengalami
kendala saat membimbing anak belajar dirumah. Kendala yang terjadi
biasanya berkaitan dengan tugas yang dimiliki anak, sedangkan orang
tua sudah lupa atau tidak memiliki kompetensi dibidang pendidikan.
Alhasil orang tua menjadi kebingungan dalam membimbing anak
selama di rumah. Hal ini juga dikemukakan oleh (Haerudin, dkk : 2020)
yaitu Banyak orang tua yang setuju jika pembelajaran di rumah maka,
orang tua lah yang juga ikut membantu mengerjakan tugas oleh guru,
walaupun tidak sedikit yang yang merasa bahwa kegiatan ini
menambah pekerjaan orang tua dirumah. Oleh karena itu peran orang
tua sebagai guru harus bisa dimaksimalkan guna terselenggaranya
pendidikan bagi siswa-siswi yang belajar di rumah.

Hal tersebut menjadikan salah satu focus yang nantinya akan
masuk dalam Program kerja KKN keluarahan Gilingan,
Banjasari ,Surakarta Sesuai dengan diadakanya kegiatan KKN di
Kelurahan Gilingan, Banjasarim,Surakarta, maka saya selaku pelaksana
program kerja individu pada kegiatan KKN kali ini mencanangkan suatu
program kerja yaitu “Bimbingan belajar bagi anak usia dini dan
Perilaku hidup bersih sehat”. ” Bagi anak – anak usia dini untuk
membentuk karakter dan mengasah mental anak – anak dalam
berkehidupan sosial di masyarakat dan di harapkan anak – anak
mampu memiliki kemampuan untuk belajar dengan baik, meskipun
melalui daring onine belajarnya dengan “Bimbingan belajar ini anak
akan menjadi lebih baik meskipun tidak betatap muka dengan gurunya.
KESIMPULAN

Pandemi covid-19 membuat dunia pendidikan harus bertindak
cepat, salah satunya dengan pembelajaran daring. Agar pembelajaran
tetap berjalan dan memutus mata rantai penyebaran virus. Berbagai
kendala yang dihadapi orang tua pada pembelajaran daring
diantaranya: (1) sinyal internet yang terkadang susah; (2) kuota yang
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mahal; (2) kurang bisa penuh dalam mendampingi anaknya; (3) Orang
tua kurang memahami materi, sehingga tidak bisa maksimal dalam
mengajari anak; (4) tidak adanya hanphone, sehinga perlu bertanya
kepada temannya secara langsung.

Solusi dalam mendamping anak usia dini,Dari program kerja
yang telah terlaksanakan yakni “Bimbingan belajar kepada anak usia
dini” yang baik dan benar terhadap anak – anak yang berada di
kelurahan Gilingan, Banjasari, Surakarta tentunya Mahasiswa KKN
mengharapkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Selama dalam pelaksanaan program kerja saya mengajak orang tua
lebih aktif dalam mendampingi anak saat pademi ini, Sabar dalam
mendampingi anak dikarenakan tidak bisa bertatap muka terhadap ibu
Gurunya langsung dikarenakan Wabah Covid-19 ini. Dan anak – anak
masih kurang diasah dan belum terbiasa belajar sendiri dengan adanya
Bimbingan belajar Dari saya maupun orang tua, hal Ini yang di
butuhkan respon orang tua dalam mendampingi anak.Dengan adanya
KKN di desa Gilingan anak anak usia dini bisa sedikit terbantu dalam
mendampingi belajar.

Hasil solusi selama KKN orang tua sangat senang adanya
pendampingan belajar walaupun tidak setiap hari,dan orang tua
berterimakasih karena mau bersedia memberi bimbingan kepada anak
anak mereka,dan orang tua bisa terbantu melalui adanya KKN di desa
mereka.Anak – anak Usia dini yang berada di Kelurahan Gilingan masih
ada kurang nya untuk belajar dikarenakan belajar melalui Online, dan
Guru jarang bertatap muka kepada anak – anak karena menghindari
virus Covid-19. Dengan adanya program kerja dari KKN tersebut dirasa
cukup memberikan sedikit perubahan kepada setiap anak – anak
dalam bersikap belajar mandiri serta memberikan kesempatan kepada
anak – anak dalam menunjukkan kemampuan untuk belajar.
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Mewujudkan Desa Bangkit Melalui Penguatan Strategi
Pemasaran Digital serta Penyuluhan Kesehatan di Era New
Normal pada Warga Desa Telukan Kabupaten Sukoharjo

(Rafika Kusuma Dewi S)
Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi

Latar Belakang
Desa Telukan yang terletak di Kecamatan Grogol, Kabupaten

Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Desa ini termasuk desa perbatasan
kota antara Kota Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo, terletak di
selatan jembatan aliran Sungai Bengawan Solo atau yang lebih dikenal
sebagai Kretek Bacem Sukoharjo. Jumlah penduduk Desa Telukan
sebanyak 12.169 Jiwa.

Penduduk desa Telukan kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo
masih memiliki jiwa sosialisasi tinggi, maka tiap bulan mengadakan
gotong royong, seperti kegiatan kerja bakti, pertemuan warga,
program – program ibu PKK. Masa pandemi saat ini, menjadikan
hampir sebagian besar sektor ekonomi yang menopang mata
pencarian masyarakat di wilayah tersebut berdampak secara langsung
maupun tidak langsung.
Kondisi Pandemi di Desa Telukan

Desa Telukan merupakan salah satu desa dari banyakknya desa
dan daerah yang terdampak pandemi covid-19 di Indonesia, Desa yang
terletak di kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa
Tengah. Desa Telukan mengalami permasalahan- permasalahan yang
diakibatkan oleh wabah pandemi covid-19, masalah yang sering
muncul dan yang terjadi seperti masalah kesehatan, pendidikan,
ekonomi dan sosial budaya.

Dalam masalah kesehatan wabah pandemi covid-19 yang terjadi di
Desa Telukan Kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo juga mengalami
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peningkatan kasus yang cukup tinggi khususnya di kota Solo raya, atau
kota Surakarta .sudah hampir 1,5 tahun wabah pandemi covid -19
terjadi, masalah kesehatan di daerah pedesaan masih menjadi hal
yang cukup serius, karena hal itu menjadi topik isu yang cukup serius
di kalangan masyarakat khususnya warga penduduk Desa Telukan
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Catatan kasus terkonfirmasi positif terjangkit virus covid-19 yang
terjadi di Kabupaten Sukoharjo yang tercatat hingga bulan agustus
2021 adalah 19.995 kasus yang terjadi. Hal ini menjadi masalah yang
cukup serius bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Wabah Pandemi
Covid-19 juga menyebabkan dampak perekonomian warga penduduk
kabupaten Sukoharjo salah satunya warga penduduk Desa Telukan
Kabupaten Sukoharjo, dengan di berlakukannya pembatasan kegiatan
oleh pemerintah menyebabkan banyaknya tempat usaha dan
pengurangan karyawan oleh sejumlah perusahaan pabrik di Desa
Telukan,banyak warga yang terdampak pengurangan karyawan oleh
sejumlah perusahaan yang berlokasi di Desa Telukan Kabupaten
Sukoharjo
Permasalahan yang terjadi

Pandemi covid-19 yang terjadi menyebabkan permasalahan-
permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya di daerah
pedesaaan –pedesaan di seluruh daerah negara Indonesia khususnya
di daerah Kabupaten Sukoharjo yang berada di Provinsi Jawa
Tengah.salah satu desa yang berada di kabupaten Sukoharjo yaitu
Desa Telukan yang berada di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
Permasalahan yang sedang terjadi di Desa Telukan Kabupaten
Sukoharjo antara lain: Aspek Kesehatan, Aspek Ekonomi, Aspek
Pendidikan, Aspek Sosial & Budaya.
1. Aspek Kesehatan

Permasalahan yang pertama adalah permasalahan
kesehatan ,kita semua tahu bahwa saat ini pandemi masih terjadi, dan
belum tuntas, maka dari itu masalah kesehatan adalah masalah utama
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yang menjadi permasalahan yang terjadi di Desa Telukan Sukoharjo,
yang menyebabkan permasalahan kesehatan yaitu tidak lepas dari
bertambahnya kasus harian yang terkonfirmasi positif covid-19,hal itu
menyebabkan penuhnya ketersediaan kamar rawat inap rumah sakit
di daerah Sukoharjo dan daerah Solo raya. Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Virus Corona Sukoharjo setelah mengetahui temuan
kasus positif virus Corona berdasarkan hasil testing dan tracing
langsung bergerak cepat melakukan penanganan. Sebab dalam
temuan kasus positif virus Corona ada yang disertai gejala dan tanpa
gejala. Bentuk penanganan dilakukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Virus Corona Sukoharjo dengan merujuk kasus positif
virus Corona dengan gejala ke rumah sakit. Sedangkan kasus positif
virus Corona tanpa gejala bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.
2. Aspek Ekonomi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
memberikan dampak besar terhadap ekonomi di Kabupaten Sukoharjo.
Ditambah perpanjangan PPKM berdampak meningkatnya gelombang
pailit di sejumlah sektor usaha seperti ritel, perhotelan hingga
manufaktur di Sukoharjo. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Endang Mulyani, mengatakan ada
sejumlah perusahaan yang terpaksa mengambil kebijakan PHK
lantaran minimnya pemasukan akibat pandemi Covid-19. Dengan
demikian, begitu juga yang terjadi di Desa Telukan Sukoharjo banyak
warga penduduk yang terdampak akibat PHK yang terjadi dikarenakan
pandemi covid-19.
3. Aspek Pendidikan

Eskalasi pandemi COVID-19. akan memukul kegiatan dunia
pendidikan mengalami penurunan kualitas pengetahuan. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat edaran yang
bertanggal 24 Maret 2020 di mana mengatur pelaksanaan pendidikan
pada masa darurat pandemi COVID-19. Kebijakan “belajar dari rumah
atau sering disebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)” ini tepat untuk
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mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Pemanfaatan
teknologi merupakan salah satu bukti bahwa setiap perubahan
peradaban pasti memberikan dampak postif seperti mempermudah
menyelesaiakan urusan manusia. Namun perubahan perilaku ini juga
bukan tanpa dampak negatif, salah satu contohnya adalah
berkurangnya nilai sosial antarmanusia. Akan tetapi semua orang
harus bisa mengikuti peradaban tersebut tanpa mengesampingkan
norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
4. Aspek Sosial & Budaya

Dampak pandemi yang disebabkan oleh Covid-19 juga
berdampak pada kondisi sosial dan budaya, di Desa Telukan
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo terdapat masalah sosial
antara lain menurunya angka pendapatan dan menurunnya
penghasilan penduduk khususnya yang berada di kabupaten Sukoharjo.
Objek Pariwisata dan Pusat Perbelanjaan yang berada di kabupaten
Sukoharjo juga mengalami penurunan jumlah pengunjung, hal ini
disebabkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat atau PPKM,
dampak di berlakukanya PPKM di semua sektor yang membuat angka
permasalahan sosial masyarakat meningkat

Dari keempat permasalahan yang sedang terjadi di Kabupaten
Sukoharjo termasuk juga Desa Telukan Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharjo, penulis membuat suatu program kerja yang di harapkan
dapat membantu permaslahan yang sedang terjadi di masyarakat desa
Telukan kabupaten Sukoharjo. Program kerja yang dilaksanakan dalam
KKN-T Unisri 2021 ini ,penulis mengangkat 2 bidang program kerja
yaitu bidang kesehatan dan bidang ekonomi . Program kerja yang
dilakukan ini adalah salah satu bagian dari permasalahan-
permasalahan yang sedang dihadapi oleh warga desa Telukan
kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo.

Program kerja yang utama adalah dalam bidang ekonomi
pembuatan Penguatan Strategi Pemasaran Digital seperti pembuatan
desain produk pemasaran digital ,sasaran yang dituju adalah warga
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desa Telukan yang termasuk pelaku UMKM. Karena dalam masa
pandemic covid-19 saat ini kita tahu bahwa UMKM juga terkena
dampak yang cukup signifikan.

Program Kerja yang kedua adalah dalam bidang kesehatan,
seperti kita ketahui bahwa wabah pandemi covid-19 masih
berlangsung hingga saat ini,sehingga program kerja ini diharapkan
memberikan edukasi terkait tentang pengetahuan apa itu virus corona
dan pentingnya menjaga protokol kesehatan yang diajurkan oleh
pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona. dan
mengajak semua warga penduduk desa Telukan kecamatan Grogol
kabupaten Sukoharjo untuk bersama melawan virus covid-19. Upaya
sosialisasi dan penyuluhan tersebut dilakukan untuk mendukung
program pemerintah dalam pengurangan kasus Covid19 di Indonesia.

Di samping itu, penguatan kesadaran warga mengenai
protokol kesehatan diharapkan dapat mengembangkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo melalui peningkatan literasi Covid-19 untuk siap dalam
menghadapi dan mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Disamping
itu karena desa Telukan berada di lokasi yang berhadapan dengan
jalan raya dan dekat dengan keramaian seperti pasar yang
membutuhkan perhatian khusus dan menjadi permasalahan yang
harus diwaspadai dan di selesaikan.
Solusi atas permasalahan yang terjadi

Pandemi covid-19 memberikan efek domino dari PHK
dan pekerja yang dirumahkan membuat penurunan kapasitas
produksi secara ekstrem. Kondisi ini menyebabkan bahan baku
produksi industri rumah tangga mengalami kelangkaan dan
kenaikan harga. Hal ini berpengaruh terhadap harga bahan
pokok di dalam negeri. Harga sembako dan sandang mulai
mengalami kenaikan, baik di tingkat produsen maupun
konsumen. Akibatnya, harga jual produk ikut dinaikkan. Pilihan ini
tergolong beresiko, mengingat saat ini daya beli masyarakat sedang
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lesu. Selain itu dari segi pemasaran dengan adanya kebijakan social
distancing demi menghindari penularan virus covid-19 yang lebih
luas, sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual-beli
di tengah masyarakat. Saat ini penjualan pelaku UKM yang
bergerak di sektor produksi rumahan (khususnya pangan)
mengalami penurunan hingga 50%

Program pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM) dan
Usaha berbasis online UMJ kepada lima pelaku IKM yang
terdampak pandemic covid-19 dilaksanakan dengan beberapa
kegiatan. Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan:
1. Rapat koordinasi berbasis online UMJ, untuk program

pendampingan IKM. Diskusi bersama tim yang akan melakukan
pengabdian.

2. Rapat koordinasi online UMJ, diskusi membahas
pelaksanaan pendampingan IKM. Selain itu juga mendiskusikan
dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

3. Perancangan dan pembuatan media promosi produk IKM
yang berupa konten, spanduk dan poster dilakukan oleh berbasis
online UMJ.

4. Pelaksanaan pendampingan IKM di lapangan dengan
melakukanpenempelan poster dan pemasangan spanduk pada
gerobak dagangan. selain itu juga dilakukan sosialisasi protokol
kesehatancovid-19 langsung kepada pedagang yang masih
belum menggunakan masker pada saat berjualan. Kegiatan
sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan pembagian masker
danhandsanitizer.

5. Pelaksanaan pendampingan IKM (promosi produk IKM) secara
online melalui media sosial Instagram pelaku IKM dan Usaha
berbasis online UMJ.

Sasaran pelaku Usaha adalah Ibu Puji Lestari Selaku pelaku
Usaha UMKM home catering yang berlokasi di dusun tejomoyo rt 01
Rw 02 Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
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Dalam Gambar tersebut
saya selaku penulis meminta izin
untuk melakukan pendampingan
terkait Program Kerja KKN saya
mengenai Pendampingan dalam
pembuatan Desain Produk dan
Pemasaran online

Gambar tersebut menjelaskan bahwa saya dan Ibu
Puji telah menyepakati dan mendampingi Ibu Puji
dalam Pembuatan Desain Promosi Produk beliau
yaitu Nasi Berkat Dapur Lestari

Gambar tersebut adalah hasil pembuatan akun
bisnis sosial media milik Ibu Puji Lestari dengan
nama usaha beliau yaitu Dapur Lestari.

Program pendampingan IKM dan
Usaha berbasis online UMJ merupakan salah
satu program wajib dari KKN berbasis online
yang diselengarakan oleh saya untuk memenuhi
program kerja saya. Pendampingan IKM adalah
salah satu bentuk pengabdian kepada
masyarakat. Kegiatan ini disesuaikan dengan
keadaan saat ini. Pandemi covid-19 tidak hanya
mengakibatkan krisis kesehatan publik namun

memberikan dampak signifikan bagi seluruh aspek kehidupan.
Industri Kecil Menengah (IKM) adalah salah satu sektor yang
terimbas pandemi covid-19. Program pendampingan IKM Usaha
berbasis online UMJ telah berhasil memberikan solusi terbaik
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kepada pelaku IKM skala rumah tanggadalam menghadapi
tantangan dan mempertahankan kelangsungan bisnisnya di masa
pandemi ini. Kita berharap masa depan perekonomian nasional akan
terus membaik dan bangkit dari situasi sulit ini.

Selain Pendampingan Pembuatan Desain produk dan
pemasaran digital saya kuga membantu dalam pembagian Bantuan
Langsung Tunai (BLT) yang diselenggarakan oleh Pihak Pemerintah
Sukoharjo untuk membantu warga yang terdampak wabah pandemic
covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

BLT atau bantuan langsung Tunai dinilai masyarakat sangat
membantu perekonomian di masa sulit seperti sekarang,dan
pemerintah berharap BAntuan yang disalurkan kepada masyarakat
Desa Telukan dapat membantu kelangsungan perekonomian warga
desa Telukan.

Program kerja yang kedua yang saya lakukan adalah
penyuluhan kesehatan dimasa New Normal Kegiatan ini diharapkan
memberikan manfaat bagi warga masyarakat Desa Telukan Sukoharjo.
Secara demografis penduduk, warga Desa Telukan Sukoharjo
mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai karyawan pabrikdan ada
juga yang berprofesi sebagai petani. Adanya kasus Covid-19 di sekitar
Desa Telukan Sukoharjo membuat desa ini diklasifikasikan ke dalam
zona kuning, yaitu diwajibkan menggunakan protokol kesehatan dan
mengeluarkan himbauan keselamatan pribadi termasuk social
distancing, mencuci tangan, dan etika bersin. Berdasarkan Data yang
diperoleh peningkatan kasus Covid-19 di Sukoharjo perlu ditekan
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melalui penegakan protokol kesehatan demi mencegah laju
penyebaran Covid-19.

Materi sosialisai kepatuhan protokol kesehatan Covid-19
diperoleh dari sumber referensi di dokumen resmi protokol
penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia (2020). Bahan tersebut juga disesuaikan dengan
hasil wawancara pendahuluan bersama kepala desa, riwayat kejadian
kasus Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo, serta laporan dari media
elektronik. Hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan
utama masyarakat akan pengetahuan Covid-19 adalah kesadaran atau
kepatuhan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.
Bahan tersebut berupa slide presentasi tentang peningkatan
kesadaran dan kepatuhan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-
19 yang disusun berdasarkan sumber-sumber ilmiah baku. Bahan
tersebut disiapkan dan digandakan sejumlah peserta yang hadir.
Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi aula/ pendopo, tikar,
meja, seperangkat sound system, proyektor, layar proyektor dan
laptop. Aula/ pendopo, meja, perangkat sound system, proyektor dan
layar proyektor disiapkan oleh Kepala Desa Baleharjo, dan laptop
disiapkan dari panitia. Bahan yang digunakan dalam kegiatan
sosialisasi disiapkan oleh tim narasumber. Peserta FGD adalah Kepala
Telukan 02, sebagian perangkat desa, perwakilan PKK, ketua Rukun
Tetangga 10 dan warga RT 02. Waktu pelaksanaan sosialisasi
disepakati Pukul 08.00 WIB agar peserta dapat hadir, sehingga
pelaksanaan FGD berjalan optimal. FGD dimulai dengan pemaparan
materi ilmiah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara
ilmiah (scientific knowledge), kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi
(tanya Jawab) (Wibowo et al., 2020).

Dalam sesi tanya Jawab, masyarakat diberikan rangsangan
(stimulus) untuk memberikan umpan balik mengenai pengetahuan
Covid-19 berdasarkan pengetahuan lokal (local knowledge) yang
secara turun temurun telah diketahui dan dilaksanakan. Dari hasil
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diskusi tersebut kemudian diperoleh
kesesuaian antara pengetahuan ilmiah
(scientific knowledge) dan kearifan
lokal (local wisdom) masyarakat,
sehingga diperoleh sinergi antara
kedua jenis pengetahuan tersebut.

Pemaparan materi
berlangsung selama 2 jam dan dilanjutkan tanya Jawab selama 30
menit. Materi tersebut disusun berdasarkan teoriteori ilmiah dari
sumber-sumber primer baku. Oleh karena itu, penyampaian materi
dibuat lebih sederhana agar dapat diterima dan dipahami masyarakat
dengan baik. Pemberian materi ilmiah sangat penting dilakukan untuk
meningkatkan literasi masyarakat tentang Covid-19.
Kesimpulan

Kesimpulan dari Pelaksanaan sosialisasi melalui FGD untuk
peningkatan kesadaran atau kepatuhan protokol kesehatan di Desa
Telukan secara kualitatif dapat disimpulkan sudah efektif. Peningkatan
kesadaran atau kepatuhan Covid-19 akan ikut membantu pemerintah
dalam pemutusan mata rantai kasus Covid-19. Untuk itu kami
menggunakan metode FGD yang dirasa merupakan metode yang tepat
diantaranya menggunakan diskusi yang mengintegrasikan teori ilmiah
(scientific knowledge) dan pengetahuan lokal (local knowledge) yang
melibatkan unsur akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Diharapkan
kegiatan ini menjadi awal atau dasar pelaksanaan kegiatan lanjutan
dalam bidang pemutusan mata rantai Covid-19.

Selain penyampaian sosialisasi terhadap warga desa Telukan,
saya juga melakukan pemasamgan banner dibeberapa titik perbatasan
tiap dusun di desa Telukan ada 14 titik yang menjadi tempat
pemasangan banner,pemasangan banner yang saya lakukan adalah
bertujuan untuk mengedukasi warga terkait pentingnya menjaga
protokol kesehatan di masa New Normal saat ini
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Dalam kegiatan KKN-T unisri ini saya juga mempunyai program
kerja tambahan yaitu dalam tingkat pendidikan ,kegiatan yang saya
lakukan adalah bentuk pengabdian saya terhadap warga desa Telukan
dengan mengadakan kegiatan pembelajaran bimbingan gratis
terhadap anak – anak warga desa Telukan kabupaten Sukoharjo.

Guna mencegah dan menekan laju penyebaran Covid-19 di
KAbupaten Sukoharjo Khususnya Desa Telukan, saya mengadakan
sosialisasi terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan dan
menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
(Pengmas). Kegiatan tersebut terwujud berkat kolaborasi antara saya
dan warga desa Telukan yang terbentuk dalam kegiatan sosialisasi
dan penyuluhan penerapan protokol kesehatan di Desa Telukan. Di
samping itu, penguatan kesadaran warga mengenai protokol
kesehatan diharapkan dapat mengembangkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa Telukan melalui peningkatan literasi
Covid-19 untuk siap dalam menghadapi dan mengurangi risiko
penyebaran Covid-19.

Program pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM) dan
Usaha berbasis online UMJ kepada lima pelaku IKM yang
terdampak pandemic covid-19 dilaksanakan dengan beberapa
kegiatan. Selain itu Dalam Bidang pendidikan dampak yang diakibatkan
oleh wabah pandemic covid-19 Peran program bimbingan belajar
dalam membantu aktivitas belajar mandiri anak-anak dimasa psbb
sangatlah penting bagi anak-anak dikarenakan untuk memantapkan
pemahaman siswa dalam mengikuti pembelajaran. hal tersebut
terlihat dari wawancara yang telah dilakukan pada empat orang anak
yang menyatakan bimbingan belajar dapat membantu kesulitan-
kesulitan yang dihadapi siswa saat pembelajaran online atau via daring.
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Penanggulangan Pandemi Covid-19

(RIKA ASTARI)
Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi

Penjelasan Lokasi KKN
Lokasi KKN kami bertempat di Desa Cinderejo Kel. Gilingan Kec.

Banjarsari,Kabupaten Surakarta. Kecamatan Banjarsari merupakan
daerah termasuk masih desa, secara wilayah kecamatan ini terdiri atas
45 desa dan 15 kelurahan. Di kecamatan ini terletak banyak objek
penting bagi kebudayaan dan pariwisata Surakarta. Dan di kecamatan
ini terletak stasiun Solo Balapan yang melayani perjalanan kereta api
menuju Jakarta/Yogyakarta,Surabaya dan Semarang. Selain itu di sini
terletak pula Terminal Tirtonadi yang yaitu terminal bus.

Tidak heran kalau sektor unggulnya mayoritas berupa
minuman tradisional berupa jamu, meubel, sangkar burung, batik
tekstil serta makanan dan minuman. Dan jasa pendukungnya adalah
berupa travel biro dan penginapan/hotel. Tidak heran kalau mayoritas
penduduk ini bermata pencaharian di sektor perdagangan,Industri,dan
wisata. Disektor perdagangan,hotel dan restoran sudah dikenal lama
sebagai kota perdagangan. Produk yang diperdagangkan erat
kaitannya dengan sektor industri dan pertanian. Sedangkan Potensi
industri dari beberapa industri yang ada di kecamatan banjarsari
terdapat produk unggulan yakni usaha konveksi,yang terdiri dari usaha
pembatikan dan pakaian jadi.

Kelompok kami berkunjung memenuhi Kegiatan KKN di Desa
Cinderejo, RT 02 /RW 08,Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari
Kabupaten Surakarta. Dan selama 30 hari menjalani kegiatan yang ada
di Desa Cinderejo Kidul untuk Laporan Harian Buku Kerja untuk KKN
kami. Setelah kita survey-survey tentang pekerjaan, pekerjaan setiap
Kepala Keluarga di masyarakat Desa Cinderejo Kidul ini antara lain
pekerjaan berdasarkan sektor. Pekerjaan sektor dibagi antara lain
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sektor formal dan informal. Sektor formal untuk penduduk yang
bekerja sebagai bidang usaha/ tempat kerja yang jelas. Sedangkan
sektor informal adalah mereka yang bekerja pada usaha sendiri atau
dengan orang lain yang bidang usahannya tidak menentu, baik dari
segi tempat maupun jam kerja dan juga modal yang kecil. Kegiatan
antar warga berjalan cukup baik, walau terdapat beberapa hambatan
namun dapat teratasi dengan baik.

Kebersihan lingkungan di desa Cinderejo Kidul masih kurang,
tidak adannya tempat sampah dan kurangnya kesadaran akan
pentingnya menjaga lingkungan. Masyarakat di desa Cinderejo Kidul
masih banyak membuang sampah ke jalan. Dan kekurangan lainya di
dalam desa tersebut adalah TPA yang ada belum difungsikan dengan
maksimal, dan juga Kegiatan desa yang kurang dikoordinasikan dan
juga masyarakat kurang antusias.
Penjelasan Kondisi di Lokasi KKN Saat Pandemi

Kami segenap mahasiswa KKN melakukan program-program
inovatif di desa lokasi KKN yang berada di desa Cinderejo Kidul, RT 02
/RW 08,Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kabupaten
Surakarta.. Di antarannya kita melakukan kegiatan seperti Sosialisasi
dan edukasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 atau yang
berkaitan dengan masalah wabah Covid-19 ini dan juga berbagai
kegiatan seperti sosialisasi penggunaan masker,cara mencuci tangan
dengan benar,serta sosialisaisi jaga jarak fisik. Termasuk juga kegiatan
menggalang bantuan sosial secara mandiri untuk masyarakat yang
terdampak ekonominya akibat pandemi,serta melakukan program
pembagian masker. Selain dalam kegiatan sosialisasi,edukasi dan
penggalangan bantuan sosial kita bisa membantu pemerintah sebagai
relawan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat
dalam hal ini dilakukan sebagai upaya membangun Imunitas kawanan
atau mereka yang sudah tidak mempan oleh Virus Corona (Covid-19)
agar masyarakat Indonesia bisa terlepas penuh dari Covid-19.
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Dimasa pandemi Covid-19, kami melakukan KKN mandiri ini
ditempatkan di tempat tinggal masing-masing. Hal ini untuk
meminimalkan mobilisasi semasa pandemi. Dalam melakukan aktivitas
KKN di desa Cinderejo Kidul, para mahasiswa menerapkan protokol
kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Mulai dari tes rapid,
menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan
sabun dan air mengalir,serta menghindari kegiatan yang megundang
kerumunan massa. Situasi ini tidak mengurangi inovasi dan kreativitas
mahasiswa KKN kelompok kami dalam melakukan program-program
KKN yang solutif bagi masyarakat desa.

Kelompok kami yang melaksanakan KKN di Desa Cinderejo
Kidul,Gilinga,Banjarsari, Surakarta ini melakukan program kerja
unggulan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan program kerja
unggulan digitalisasi UMKM. Program digitalisasi UMKM ini dilakukan
karena hampir semua UMKM yang ada di desa Cinderejo Kidul belum
memasarkan produk secara online. Padahal di era teknologi digital, di
tambah lagi dengan pandemi Covid-19 saat ini, pemasaran berbagai
produk sudah dilakukan secara online.”Saya membantu memasangkan
peta online (Google Maps) pada UMKM-UMKM yang ada di Cinderejo
Kidul. Dengan ini lokasi UMKM lebih mudah diketahui para konsumen
didunia maya. Selain itu, saya juga membantu pembuatan akun media
sosial UMKM berupa media Instagram yang mengatasnamakan UMKM
desa Cinderejo Kidul. Kegiatan dihari selanjutnya melakukan inovasi
pengolahan bibit lele di UMKM ternak bibit lele Farm Koi menjadi
camilan Lele Crispy.

Menurut kami selama pandemi Covid-19, pemilik UMKM Farm
Koi mengalami kesulitan dalam menjual bibit lele. Setiap bulan terjadi
penurunan penjualan. Untuk mengatasi hal tersebut, kami melakukan
inovasi pengolahan bibit lele agar tahan lama dan memiliki nilai jual.
Kami membuat makanan ringan lele Crispy dengan bahan utamannya
adalah bibit lele. Makanan ini bisa menyasar kesemua usia dan semua
kalangan. Tidak hanya untuk camilan, juga bisa dijadikan lauk untuk
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makan nasi. Proses pembuatan lele Crispy cukup sederhana. Dimulai
dari membersihkan lele bibit, kemudian mencelupkan lele-lele bibit,
kemudian mencelupkan ke dalam tepung basah yang telah diberi
bumbu lada,garam,dan penyedap rasa. Setelah itu dibauri tepung
kering, digoreng menggnakan minyak yang banyak, dan benar-benar
panas.

Kegiatan selanjutnya kami juga ikut membantu pemerintah
mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat di desa Cinderejo
Kidul tentang protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19.
Untuk itu kami di dapuk sebagai Protokol Pencegahan Covid-19.
Program nyata mendukung pencegahan Covid-19 ini dilakukan
mahasiswa KKN Di Kelurahan Gilingan untuk menjadi relawan dalam
kegiatan vaksinasi. Kegiatan selanjutnya kami melakukan pengadaan
alat cuci tangan dan pembagian masker kepada masyarakat di desa
Cinderejo Kidul. Menurut saya keadaan masyarakat Cinderejo Kidul ini
untuk menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari masih kurang.
Untuk memotivasi masyarakat mematuhi protokol kesehatan, maka
kelompok kami membagikan masker kepada masyarakat. Kami dihari
selanjutnya juga mengadakan sosialisasi protokol kesehatan
pencegahan Covid-19mkepada masyarakat. Kami juga melakukan
program taman obat keluarga yang sangat berguna sebagai sumber
tanaman obat penambah daya imun masyarakat dimasa pandemi.
Kami juga mengadakan sosialisasi pembuatan jahe menjadi jamu
instan untuk meningkatkan imun tubuh.

Persiapan KKN ini telah dilakukan sejak akhir juli dengan
melakukan Perizinan terlebih dahulu kepada Sekertaris desa dan
kepala desa,setelah perizinan tersebut diizinkan kepada Sekretaris
desa hari selanjutnya kami melakukan survey desa yang kita pillih
sebagai kegiatan KKN. Ketika kami sampai ke desa Cinderejo kita
pengenalan wilayah di desa. kegiatan ini kami mengetahui batas-batas
wilayah Cinderejo Kidul dan mengetahui potensi-potensi yang ada di
desa tersebut,dan di hari selanjutnya kita melakukan kegiatan



— 160 —

kunjungan lahan demplot KTW yang dikembangkan oleh warga.
Kegiatan kami masih banyak selama 15 hari berjalan dan ketika ketika
tanggal 8 Agustus kami di hadapkan oleh proker yang besar, antara
lain HUT ke-76 RI. Kemudian kegiatan kami selanjutnya
mempersiapkan HUT RI dengan pemasangan bendera,umbul-
umbul,pengecetan jalan dan juga kerja bakti bersama Karang Taruna
Cinderejo Kidul. Dan setelah itu masih banyak kegiatan yang kami
rencanakan seperti sosialisasi online lainya melalui whatsapp group.
Karena dengan kegiatan KKN kali ini berbeda dengan tahun
sebelumnya. Karena tahun ini negara kita di serang oleh Covid-19 kita
tidak bisa melakukan kegiatan terlalu banyak secara langsung.
Masalah yang Dihadapi Masyarakat Akibat Pandemi

Di masyarakat desa Cinderejo Kidul ini mengungkapkan
masalah yang di hadapi dimasa pandemi ini seperti meningkatnya
pengangguran,pengurangan jumlah karyawan sehingga di PHK,
Masyarakat juga mengalami disfungsi sosial serta disorganisasi karena
pembatasan aktivitas di luar rumah. Berbagai bentuk kebijakan
pembatasan aktifitas masyarakat yang ditempuh untuk mencegah
penyebaran Covid-19 otomatis menghambat dan menekan
pertumbuhan ekonomi. Kegiatan-Kegiatan yang sebelumnya
dilaksanakan rutin dan tatap muka, mendadak jadi ditiadakan, segala
macam acara yang sebelumnya sudah di rencanakan, mendadak harus
batal. Beberapa sektor yang terkena dampak akibat pandemic Covid-
19 antara lain transportasi, pariwisata, perdagangan, pendidikan,
kesehatan, dan yang paling serius adalah rumah tangga.

Para pelaku UMKM di desa Cinderejo Kidul Kecamatan
Banjarsari Kabupaten Surakarta, berperan dalam beberapa seperti
menjual makanan,mebel, konveksi dll. Meski sebelumnya mereka
telah berjalan dengan cukup lancar dengan mengandalkan pelanggan
yang tetap yang terbatas, namun pemanfaatan cara promosi dengan
ide-ide kreatif berbau digital dalam bentuk video promosi tersebut
masih belum maksimal,mereka lebih mengandalkan pelanggan tetap



— 161 —

yang terbatas dan tidak pasti. Selain kurangnya pengetahuan dunia
digital, juga kurang kreatif dalam memanfaatkan peralatan digital
seperti handphone dan juga media sosial, juga kurangnya manajemen
pengolahan khususnya dibidang promosi. Pada kenyataanya, semenjak
pandemi yang terjadi di wilayah Internasional, perekonomian warga di
desa Cinderejo Kidul mengalami kemerosotan. Begitu halnya warga di
desa Cinderejo Kidul ini harus kehilangan pekerjaan, baik karena di
lakukan PHK oleh perusahaan, atau karena tidak mendapat
pemasukan bagi para pelaku usaha atau UKM. Dan di desa Cinderejo
Kidul ini juga ada pelaku yang di PHK karena pengurangan karyawan di
era pandemi ini, dan membuat sebagian dari mereka yang mulai
mengembangkan berbagai usaha seperti usaha jual beli, bisnis
pengolahan dan jasa.

Masalah selanjutnya yaitu dampak pandemi Covid-19 sangat
terasa pada sektor perekonomian. Tidak hanya pelaku usaha besar
yang merasakan kerugian, namun juga dialami oleh pelaku usaha skala
kecil yang masuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
disekitar desa Cinderejo Kidul. Kegiatan perekonomian di sektor
pangan atau kuliner merupakan salah satu bidang yang terimbas di
daerah KKN, terutama pedagang kaki lima (PKL) di daerah Kabupaten
Surakarta. Para pedagang kaki lima yang mengalami penurunan
pembeli semenjak merebaknya virus Corona karena adanya PPKM
yang menyebabkan berkurangnya aktifitas masyarakat di luar rumah.
Konsumen umumnya merasa khawatir untuk membeli makanan di luar
karena tidak ada jaminan makanan yang dibeli bersih dan higienis.

Adapun juga masalah mengenai sosial dan budaya, misalnya
saja yang selalu bersama-sama dalam menjalankan sebuah kegiatan,
nilai budaya masyarakat mulai luntur karena kurangnya interaksi dan
sosialisasi masyarakat akibat pemberlakuan social atau physical
distancing, hingga kondisi sosial asyarakat hampir terpuruk akibat
dampak Virus Corona (Covid-19). Pihak setempat di desa Cinderejo
Kidul menuturkan bahwa sosial adalah cara tentang bagaimana para
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individu saling berhubungan. Jika di lihat dari arti kemasyarakatan,
maka sosial ini akan berarti segala sesuatu yang bertalian dengan
sistem hidup secara bersama-sama, atau hidup secara bermasyarakat
dari orag atau kelompok orang yang di dalamnya ada struktur,
organisasi hingga nilai-nilai dan inspirasi hidup untuk mencapai
sesuatu.

Tidak hanya di bidang ekonomi saja yang menghadapi masalah
di masa pandemi ini. Di bidang pendidikan pun juga di alami oleh anak
sekolah SD,SMP,SMK,maupun Perguruan tinggi. Pembelajaran yang
semula tatap muka (Luring), akibat pandemi tersebut berubah dengan
banyak dilakukan secara online (daring). Dengan adannya kebijakan
untuk meliburkan atau mengalihkan proses pembelajaran dari sekolah
menjadi di rumah, membuat banyak pihak kelimpungan. Masih
terdapat banyak sekolah yang belum siap melaksanakan pembelajaran
daring bagi para guru atau siswannya. Pengalihan cara pembelajaran
ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekirannya bisa
di tempuh agar pembelajaran dapat terus berlangsung.

Permasalahan selama pandemi ini juga di rasakan oleh peserta
didik dengan kurang pahamnya pengetahuan mata kuliah Matematika
yang di lakukan secara daring. Masalah di tengah pandemi ini juga
saya dapatkan dengan orang tua siswa dalam pendampingan belajar
online yang sudah berlangsung.Orang tua tidak bisa mendampingi
anak pada saat belajar online dikarenakan orang tua dzaki harus
bekerja setiap harinya sehingga dzaki tidak bisa mengikuti
pembelajaran pada pagi hari dan hanya mengerjakan tugas-tugas yang
di berikan oleh guru melalui link yang di bagikan.Bahkan tugas-tugas
yang di berikan itu di kerjakan pada malam hari sepulang orang tua
bekerja sedangkan pada saat malam hari anak sudah mulai lelah dan
mengantuk.Hal ini menyebabkan tugas dikerjakan pada hari
berikutnya dan mengakibatkan menumpuknya tugas sekolah yang.
Dan akhirnya saya membantu sedikit permaslahan orang tua dalam
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pendampingan kegiatan belajar online dengan mendampingi siswa
pada saat mengerjakan tugas sekolahnya.

Selain itu masalah yang dihadapi pada masa pandemi ini
warga di desa Cinderejo menyoroti pemikiran selalu terpaku akan
menjadi apa anak di masa depan, padahal harusnya berpikir
mampukah menjadi orang tua sebagai teladan. Pikiran itu terus ada di
dalam diri orang tua dan menjadi tekanan psikososial ekonomi pribadi
dan keluarga, ketidakpastian masa depan, keterbatasan ruang
pskologis pribadi akibat berbai ruang selama masa dirumah saja,
fondasi keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. Hilangnya
waktu belajar dalam periode yang cuku lama bisa membuat anak gagal
memenuhi standar pengetahuan dan kompetensi yang perlu di raih
untuk kegiatan kelasnnya
Solusi yang dilakukan selama KKN

Dalam kegiatan ini selanjutnya kami akan mencarikan solusi
atau cara mengatasi terhadap permasalahan yang ada di desa Cinderejo
Kidul, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, permasalahan
pertama adalah para pelaku UMKM yang kurangnya pengetahuan dunia
digital, karena selama masyarakat di desa Cinderejo Kidul ini dihadapkan
dengan pandemi Covid-19 ini menjual makanan,mebel, konveksi dll
dengan menggunakan handphone dengan media sosial untuk itu
masyarakat kurangnya pengetahuan dari dunia digital dan kurang
kreatif dalam memanfaatkan peralatan handphone seperti
menggunakan media sosial seperti facebook untuk menjual
makanan,mebel, konveksi dan lain sebagainya secara online.

Untuk itu kami membantu untuk mempelajari secara bertahap
membuatkan akun email baru untuk berjualan. Saya juga membantu
membuatkan akun facebook yang nantinya akan menjadi akun
berjualan target. Disini target sangatlah awam dengan yang namanya
sosial media, karena yang dipakai hanyalah whatsapp saja sebagai alat
komunikasi dengan keluarga dan teman. Saya juga memberikan edukasi
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berupa cara pemakian dan fungsi dari facebook. Saya memberikan
edukasi terhadap target dengan memberikan pemahaman secara
fungsional facebook dan cara pemasaran online di facebook, bagaimana
cara mengiklankan di facebook dan cara merespon pembeli di sosial
media. Target sangat senang ketika diberi materi tentang media sosial,
karena beliau sangat asing dengan yang namanya media sosial.

Selanjutnya permasalahan yang di rasakan salah satu dari
masyarakat di desa Cinderejo Kidul adalah usaha bibit lele yang
mengalami penurunan dan kesulitan dalam menjual bibit lele. Dan kami
disini mahasiswa KKN dan pemilik bibit lele juga mencari solusi untuk
mempraktekan lele ini menjadi cemilan Lele Crispy sebagai terobosan
usaha. Solusi ini juga pernah di pikirkan oleh pemilik bibit lele, namun
pemilik bibit lele ini megatakan “ tidak salahkah kita mencobanya
terlebih dahulu, urusan tidak lalu kita pikirkan belakangan yang penting
saya sudah berusaha bagaimana cara mengatasi perekonomian keluarga
saya yang turun” . Kami mengolah bibit lele yang tidak terjual menjadi
produk yang lebih tahan lama dan di sukai semua usia mulai anak-anak
hingga orang tua. Ditambah lagi camilan lele crispy ini merupakan
cemilan yang memiliki nilai gizi tinggi untuk meningkatkan gizi
masyarakat di tengah pandemi.

Di masyarakat desa Cinderejo Kidul, Kecamatan Banjarsari,
Kabupaten Surakarta ini juga mengalami permasalahan sosial yakni
permasalahan pada tingkat perceraian yang tinggi akibat terhambatnya
faktor ekonomi masyarakat. Masalah yang dihadapi di desa Cinderejo
Kidul ini juga memicu petaka sosial baru bagi masyarakat, hal ini muncul
saat pada saat pandemi biasanya berawal dari masalah yang belum
terselesaikan. Masalah yang dihadapi di desa Cinderejo Kidul ini juga
memicu petaka sosial baru bagi masyarakat. Maka dari itu agar masalah
dalam keluarga tidak merusak rumah tangga dan berujung perceraian,
kita perlu mencari solusi dengan cara mengatasi mamsalah keluarga di
masa pandemi Covid-19, yakni dengan menyarankan setiap orang di
dalam keluarga untuk dapat merawat diri dengan baik seperti menjaga
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tidur dan pola makan. Diri yang terlewat lebih mampu mengendalikan
emosi sehingga mencegah konflik berlarut-larut. Dan solusi selanjutnya
membicarakan masalah dengan kepala dingin dan cari solusi yang
terbaik untuk menyelesaikan masalah. Jnagan fokus pada persoalan
terutama siapa yang bersalah. Fokuslah pada solusi dan memperbaiki
keharmonisan rumah tangga. Dan kita pun sebagai Mahasiswa KKN
memberikan dukungan pada setiap anggota keluarga yang memiliki
persoalan agar bisa kembali bangkit.

Permasalahan selanjutnya yang ada di masyarakat Cinderejo
Kidul adalah Pembelajaran jarak jauh (PJJ), ataupun juga pembelajaran
daring (online) selama pandemi. Pembelajaran jarak jauh harus
memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik, tanpa
terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan
kelas, maupun kelulusan, dan harus memfokuskan pada pendidikan
kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi, Pembelajaran online
juga dilaksankan degan variasi aktivitas diluar tugas pembelajaran dari
rumah antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing- masing,
termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar
dari rumah.

Pada kegiatan KKN ini saya juga sedikit mengajarkan tentang
bagaimana cara mengakses link tugas dari sekolah yang di bagikan
melalui aplikasi whatsapp kepada nenek yang tinggal serumah dengan
siswa.Serta mengajarkan kepada orang tua siswa tentang bagaimana
cara menggunakan aplikasi edit video dan recording pada hp
android.Kegiatan ini bertujuan agar siswa tidak lagi terlambat dalam
mengumpulkan tugas sekolahnya dan orang tua juga dapat lebih mudah
dalam pembuatan video belajar sehingga pada saat pembuatan video
tidak perlu di lakukan.

Selanjutnya kita juga akan mengatasi permasalahan orang tua
dalam pendampingan kegiatan belajar online dengan mendampingi
siswa pada saat mengerjakan tugas sekolahnya. Disini saya
membantu siswa dalam menghafalkan kosa kata dalam Bahasa Inggri,
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Bahasa Arab dan membaca bacaan tilawati. Dimana tugas ini direkam
melalui perekam suara (recording ) kemudian hasil rekaman dikirimkan
ke guru pengajar sebagai bukti telah menyelesaikan tugas.

Solusi masalah selanjutnya pada situasi yang kehilangan
pekerjaan, pengangguran atau seperti juga di PHK karena pengurangan
karyawan. Hal ini kita sebagai mahasiswa KKN tetap memberi semangat
dan menyuruh masyarakat mengupayakan untuk mencari pekerjaan
melalui internet atau media lain. Jadi kita juga beri himbauan”Semua hal
yang bisa kita kontrol semampu yang kita bisa. Dengan melakukan hal
seperti ini maka kita dapat mengendalikan masalah dan mengalihkan
pikiran kekawatiran yang menyita energi dan tidak efektif menjadi
pemecahan masalah yang aktif dan efektif”. Dan kita juga memberi
solusi agar masyarakat menghadapi berbagai kehidupan yang tidak
dapat dihindari harus dihadapi. Dengan menghadapi kita dapat memulai
melepaskan perilaku negatif, mengurangi strss, ketidakjelaskan, dan
kecemasan.

Cara mengatasi permasalahan selanjutnya yakni tentang
keterbatasan aktivitas yang menimbulkan masalah ekonomi dan
kemiskinan meningkat. Solusi menghadapi kemiskinan dengan
mendorong masyarakat untuk menjadi pealaku usaha atau
berwirausaha. Khusus dalam pandemi Covid-19 ini masyarakat harus
kreatif dalam mencari cara untuk berwirausaha tanpa harus melanggar
protokol kesehatan yang ada. Kita sebagai mahasiaswa harus mengatasi
masalah sosial ini yang sulit dihindari, sehingga berbagai upaya
pencegahan yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

Permasalahan selanjutnya yang kita segerakan cari solusi adalah
permasalahan tentang ekonomi untuk membeli alat pelindung di masa
pandemi seperti membeli vitamin dan obat-obatan penambah imun,
dan pembelian masker sekali pakai, karena menurut pemerintah masker
sekali pakai itu yang terbaik untuk melindungi diri dari pandemi atau
Covid-19. Oleh karena itu kita mengimbau dan menjelaskan kepada
masyarakat yang telah mengungkapkan permasalahan pada dirinya.
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Jenis masker itu semuanya baik untuk melindungi diri dari Virus Corona
baik masker kain, atau masker sekali pakai. Yang terpenting karena
pandemi ini terus melonjak kita menggunakan masker yang harus
double agar kita terus dalam lindungan dari virus corona. Untuk itu kita
sebagai mahasiswa mengatasi dengan mengunjungi pabrik masker
untuk memesan dan dibagikan kepada masyarakat, agar masyarakat
tetap memenuhi prtokol kesehatan yang ada. Selain itu kita juga
membelikan obat penambah imun, dan obat vitamin C yang harus kita
minum sehari-hari agar terhindar dari virus corona yang berbahaya ini.
Hasil dari Solusi

Hasil dari solusi semua permasalahan yang ada di desa
Cinderejo Kidul, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta ini dimulai
dengan membantu UMKM berjualan dimedia sosial dengan membantu
secara bertahap membuatkan akun email baru untuk berjualan,dan
membuatkan akun facebook yang nantinya akan menjadi akun
berjualan target. Hasil dari solusi ini target sangat senang ketika diberi
materi tentang media sosial, karena beliau sangat asing dengan yang
namanya media sosial. Dan target juga memahami edukasi yang
diberikan Mahasiswa KKN memberikan pemahaman secara fungsional
facebook dan cara pemasaran online di facebook, bagaimana cara
mengiklankan di facebook dan cara merespon pembeli di sosial media.
Dan target juga kelihatan bangga dengan dirinya sendiri kalau target
juga bisa memegang media sosial sebagai alat untuk mencari mata uang
dengan berjualan online. Setelah di beri tahu bagaimana cara
mengiklankan pemasaran, dan cara merespon pembeli, target juga
mempraktekannya dengan senang hati dan kelihatan sudah memahami
cara pemasara dan merespon orang yang akan membeli. Target sangat
berterimakasih kepada Mahasiswa KKN yang sudah membantu
permasalahan yang di hadapi target dengan memberikan solusi dengan
cara berjualan online.

Begitupun dengan Para pedagang kaki lima Cak Malik yang
sebelumnya mengalami permasalahan penurunan pembeli semenjak
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merebaknya virus Corona karena adanya PPKM yang menyebabkan
berkurangnya aktifitas masyarakat di luar rumah. Dengan solusi
mahasiswa KKN Cak Malik juga sangat bersyukur sudah di kasih solusi
dengan berjualan online melalui media Facebook dan Instagram dan di
juga di daftarkan sebagai nama Mie Ayam Cak Malik dengan tujuan
menarik pembeli, dan agar mie ayam Cak Fadil ini diketahui oleh
masyarakat luas, sehingga diharapkan penghasilan penjualan meningkat.
Kini, mie ayam Cak Fadil sudah mempunyai akun social media yang
dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan Cak Malik juga sangat
berterimakasih dan merasa senang sudah mengasihi solusi dengan
bertambahnya varian rasa agar pembeli tidak bosan dan dengan adanya
penambahan varian rasa ini pembeli jadi punya banyak pilihan saat akan
membeli mie ayam.

Hasil dari solusi selama kegiatan di desa Cinderejo kidul adalah
dengan penjual bibit lele yang semula mengalami penurunan dan
kesulitan dalam menjual bibit lele. Dan kami mahasiswa KKN memberi
solusi kepada pemilik bibit lele, dengan untuk mempraktekkan bibit lele
ini menjadi cemilan Lele Crispy sebagai terobosan usaha. Salah satu
yang tak bisa di lupakan dari penjual bibit tersebut adalah mendapat
pujian dari salah satu pemilik toko terdekat, memberikan apresiasi atas
produk lele crispy olahan tersebut dengan mengatakan lele crispy
tersebut enak dan patut untuk di pasarkan. Hal ini penjual bibit lele
sangat berterima kasih kepada mahasiswa KKN yang sudah membantu
dari pengolahan sampai dengan pemasaran dan semoga lele crispy ini
juga laris terjual dan memberikan perekonomian tercukupi kayak
sebelum pandemi ini terjadi.

Selanjutnya Pembelajaran jarak jauh (PJJ), ataupun juga
pembelajaran daring (online) selama pandemi, karenanya peserta didik
mengalami tugas menumpuk, sulit memahami pembelajaran melalui
online, dan kurang mengetahui cara pembelajaran melalui aplikasi.
Dengan adanya permasalahan tersebut kita memberikan solusi dengan
membantu mempermudah pembelajaran online baik dari segi
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pembuatan media pembelajaran ataupun metode pembelajaran secara
langsung langsung di sekolah, dilakukan pendampingan dan pelatihan
secara langsung dengan Mengajarkan secara detail cara menggunakan
apalkasi zoom, gmeet, bandi.cam sebagai media pebelajaran. Hasil dari
solusi tersebut peserta didik lebih ringan dalam mengerjakan tugas, dan
juga lebih memahami dan megetahui cara-cara dengan metode
pembelajaran melalui aplikasi zoom,meet dll itu, peserta didik juga
sudah tidak perlu mengawatirkan tugas terlambat karena semua tugas
sudah dibantu bersama mahasiswa KKN.

Hasil dari solusi selanjutnya yakni dari permasalahan seseorang
selalu memikirkan menyoroti pemikiran selalu terpaku akan menjadi
apa anak di masa depan. Kita memberi solusi dan juga memberi
wawasan agar orangtua harus berfikir positif dan juga tidak
mengawatirkan masa depan anak dengan cara melakukan perhatian
penuh pada situasi saat ini atau yang terjadi sekarang. Pada situasi yang
kehilangan pekerjaan, pengangguran atau seperti juga di PHK karena
pengurangan karyawan. Hal ini kita sebagai mahasiswa KKN tetap
memberi semangat dan menyuruh masyarakat mengupayakan untuk
mencari pekerjaan melalui internet atau media lain. Hasil solusi ini
masyarakat sadar akan menghadapi berbagai kehidupan yang tidak
dapat dihindari harus dihadapi. Dengan menghadapi kita dapat memulai
melepaskan perilaku negatif, mengurangi stress, ketidakjelasan, dan
kecemasan. Dan masyarakat juga berterimasih atas memberikan solusi
dan wawasan dengan bisa menyadarkan kita sebagai pengangguran
untuk berwirausaha atau dengan mencari pekerjaaan di media sosial.
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Bimbingan Belajar Bagi Siswa SD di Masa Pandemi

(Rina Ratri Wulandari)
Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

Lokasi KKN
Lokasi untuk pendampingan di Desa Ngijo Desa Ngijo adalah

sebuah desa yang ada di Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kegiatan Kuliah Kerja
Nyata (KKN) yang dilaksanakan mulai 26 Juli sampai dengan 31 Agustus
2021, Berdasarkan data yang diperoleh Desa Ngijo memiliki kondisi,
potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda seperti adanya
permasalahan yang dirasakan siswa SD dan Warga masyarakat yang
terdampak adanya Covid-19 menjadikkannya mau tidak mau siswa-
siswi memberlangsungkan program belajar dari rumah. Kuliah Kerja
Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada
masyarakat yang bersifat khusus, karena dalam KKN darma pendidikan
dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat dipadukan
kedalamnya dan melibatkan sejumlah mahasiswa dan sejumlah staf
pengajar, serta unsur masyarakat.

Dalam masa pandemi Covid-19 sekarang muncul
permasalahan, yaitu berkenaan dengan pendampingan siswa, para
orang tua malah cenderung kurang mendampingi siswa dan lebih
berfokus untuk memenuhi kebutuhan yang sedang sulit terpenuhi
karena implikasi dari pandemi covid-19. Kampus sebagai salah satu
agen intelektual yang memiliki tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi
terpanggil untuk turut berkontribusi bersama dengan masyarakat
untuk tanggap menghadapi pandemi covid-19. Selain itu kegiatan lain
yang dilakukan yakni membagikan buku cerita menarik anak kepada
siswa kelas 1-2 SD di sekitar lingkungan, pembuatan disinfektan dan
penyediaan handwash di tempat umum, serta sosialisasi dan edukasi
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kepada warga kampung deas Ngijo melalui media sosial yang
berkenaan dengan Covid-19 beserta protokol kesehatan di dalamnya.
Dalam hal tentang pendampingan belajar bagi anak-anak SD di
masa pandemi lokasi yang saya pilih di Desa Ngijo Kelurahan
Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.
Bagaimana Pandemi Di Lokasi KKN

Persebaran virus corona covid-19 juga menyebar sangat cepat
di desa Ngijo sendiri. Saya sendiri mendapatkan tugas KKN selaku
pendamping belajar bagi anak-anak SD juga tidak menyepelekan virus
corona-19 di masa pandemi ini. Angka kematian di Desa Ngijo
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sendiri hampir setiap
hari ada yang meninggal dunia silih berganti. Tentunya Pemerintah
desa Ngijo juga tidak tinggal diam saja. Mulai dari lurah beserta para
staff melakukan tindakan preventif untuk mencegah paparan virus
corona yang mewabah di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar. Para perangkat desa bahu membahu membantu para
warga masyarakat desa Ngijo yang terkena Corona, perangkat desa
Ngijo sendiri membentuk Satgas Covid-19 yang terdiri dari perangkat
desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Babinsa
dari pihak TNI dan Polsek setempat untuk menekan persebaran virus
corona. Tidak henti-hentinya mereka selalu berkeliling dengan mobil
patroli keliling desa Ngijo melakukan sosialisasi untuk menerapkan
protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak dan melaksanakan vaksinasi kepada warga masyarakat
akan pentingnya hal tersebut.

Pihak Pemerintah sendiri juga melakukan aturan PPKM
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. yang sifatnya sekala
besar mulai dari pembatasan jam operasional seperti rumah makan,
kantor-kantor, kemudian tempat hiburan dan tempat wisata agar
persebaran virus dapat ditekan. Di desa Ngijo sendiri seperti warung
makan yang sifatnya menimbulkan kerumunan juga dibubarkan oleh
satgas covid-19 seperti warga masyarakat yang sifatnya berkerumun
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juga dibubarkan demi keselamatan bersama. Dengan adanya aturan
dari pemerintah dan pemerintah desa yang ketat kemudian daripada
itu warga masyarakat desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar juga taat aturan kondisi pada saat pandemi seperti ini
ahkirnya dapat di tekan sedini mungkin alhamdulilah angka kematian
dan angka virus corona turun derastis. Meskipun demikian saya sendiri
juga tidak boleh sembarangan mengabaikan protokol kesehatan. Saya
tetap memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak dan
melakukan vaksinasi di balai desa Ngijo dan di Puskesmas terdekat
Agar kita terhindar dari virus corona-19.
Masalah Yang Di Hadapi Masyarakat Akibat Pandemi

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri
manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor
ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Semakin hari
permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19
semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial
ekonomi yang terjadi akibat Covid-19 diantaranya : Kelangkaan Barang;
Disorganisasi dan disfungsi sosial; Tindakan Kriminal; Melemahnya
sektor pariwisata; Angka Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat.

Selama terjadi pandemi Covid-19, pemerintah Desa Ngijo
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar menghadapi masalah
ekonomi, kesehatan maupun masalah sosial di Desa ini tempat di
mana KKN Pendampingan belajar anak-anak SD dim masa Pandemi
Covid-19. Banyak artikel yang telah menyorot masalah ekonomi dan
kesehatan masyarakat desa di masa pandemi Covid-19 ini. Oleh
karenanya, artikel ini akan membahas masalah sosial akibat pandemi
yang berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat
terjadinya pandemi, mengakibatkan jumlah pengangguran, kemiskinan,
serta PHK karyawan meningkat. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan
masalah sosial di kalangan masyarakat pada umumnya.

Dalam menghadapi masalah yang ada, pemerintah desa Ngijo
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar telah mengambil
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berbagai tindakan penanganan masalah bidang ekonomi dan
kesehatan. Lalu apa saja masalah sosial yang timbul di masa pandemi?

Dampak penurunan ekonomi ini lalu berkembang menjadi masalah
sosial. Masalah sosial tersebut antara lain:

 Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.
 Masalah kriminalitas yang merebak.
 Masyarakat juga mengalami disfungsi sosial serta disorganisasi

karena pembatasan aktivitas di luar rumah
Solusi yang di lakukan selama KKN

Dalam hal ini saya sendiri yang melaksanakan kegiatan KKN di
Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar juga haruss
ikut membantu dalam mencarikan solusi agar seluruh warga
masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
dapat beraktifitas kembali seperti biasanya.
Belajar menghadapi ketidakpastian

Meskipun kita seringkali tidak menyadarinya, ketidakpastian
adalah bagian alami yang tidak terhindarkan dari kehidupan. Berikut
ini adalah kiat-kiat menghadapi ketidakpastian yang dapat kita lakukan
untuk mengurangi kecemasan dan ketidakpastian dalam menghadapi
situasi yang tidak kita harapkan:
1. Lakukan tindakan atas hal-hal yang dapat dikendalikan.
2. Menghadapi kebutuhan akan kepastian
3. Belajar menerima ketidakpastian
4. Fokuskan pada situasi saat ini
5. Mengelola stres dan kecemasan

Banyak yang mengatakan bahwa tinggal di rumah selama
pandemi COVID-19 adalah momen baik bagi tubuh untuk memperoleh
gizi seimbang. Atur menu makanan kita dan keluarga agar tetap
memenuhi unsur-unsur zat gizi yang lengkap dalam jumlah yang sesuai,
sehingga tidak lebih dan tidak kurang. Kita dapat menerapkan konsep
“Piring Makanku” yang memenuhi kaidah gizi seimbang. Berikut ini isi
piring makanku, yang terdiri dari :
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a. Setengah porsi piring makan berupa sayur dan buah beraneka
jenis dan warna;

b. Seperempat porsi piring makan diisi protein, baik hewani
(telur/ ayam/ ikan/ daging) maupun nabati (kacang-kacangan).

c. Seperempat porsi piring makan diisi karbohidrat kompleks
(beras/ biji-bijian).

d. Lengkapi dengan minyak sehat (zaitun/ kedelai/ jagung/
kanola). Hindari minyak yang mengandung lemak jenuh atau
kolesterol tinggi.
Memiliki waktu istirahat yang cukup sangat penting untuk

mempertahankan rutinitas tidur yang teratur, agar hari-hari tetap
berjalan sesuai pola normal. Pastikan kita tidak bergadang karena
dapat berakibat buruk pada kesehatan kita. Selain cukup istirahat,
pastikan diri kita selalu terhidrasi dengan baik lewat konsumsi air putih
secara teratur dalam jumlah yang cukup (rata-rata 8 gelas/hr).

Hal tersebutlah yang saya sosialisasikan kepada warga seluruh
warga masyarakat desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar. Kebiasaan mengkonsumsi makanan bergizi akan
berdampak pada tingkat energy dan produktivitas kita, hal ini juga
akan menjaga kita dari kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji
yang tidak baik bagi tubuh kita. Selain mengatur pola makan kita,
aktifitas fisik tetap diperlukan untuk menyeimbangkan kondisi
kesehatan tubuh kita. Ada banyak macam olah raga yang bisa kita
kerjakan di rumah, bahkan tanpa menggunakan alat peraga apapun.
Hal ini akan menyempurnakan perubahan pola hidup sehat kita untuk
kedepannya

Upaya melindungi diri dari seragan wabah virus corona yang
menjangkiti warga masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar, Untuk anak dan keluarga juga harus
dilakukan untuk keselematan bersama. Ada Beberapa Hal yang saya
lakukan kepada Masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar yaitu :
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Saya bekerja sama dengan satgas covid Membagikan
perlengkapan kesehatan yang esensial bagi keselamatan nyawa,
memastikan pelayanan kesehatan dan gizi yang penting tetap
terlaksana, membangun sarana air dan kebersihan, dan memastikan
murid lelaki dan perempuan tetap mendapatkan pendidikan dan
perlindungan adalah bagian dari upaya memperlambat penyebaran
COVID-19 dan meminimalkan dampaknya terhadap anak.

- Menyediakan informasi yang akurat kepada masyarakat Desa
Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
Meluncurkan kampanye komunikasi publik untuk memberikan

pesan-pesan dan nasihat kesehatan kepada anak dan orang tua
tentang risiko virus Corona dan cara melindungi diri. Menyadari bahwa
misinformasi pada masa seperti ini dapat sangat merugikan, untuk
menangkal rumor dan memastikan masyarakat Desa Ngijo Kecamatan
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar mendapatkan informasi faktual.

- Menjangkau anak-anak dari kelompok rentan melalui inisiatif
air, sanitasi, dan kebersihan (WASH)
Saya bersama dengan warga masyarakat Desa Ngijo

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar berkerja sama
membuat sarana cuci Tangan seperti wastafel, perlengkapan
disinfektan, dan sabun batang. di tempatkan di beberapa titik di lokasi
Desa Ngijo Seperti Posko Perempatan Jalan dan Tempat-tempat yang
sering dilalui warga agar mereka peduli pentingnya mencuci tangan
agar virus Corona bisa larut dengan mencuci tangan.

- Memastikan anak dapat terus belajar
Saya juga merancang solusi belajar yang inovatif. Kepada anak-

anak yang berada di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar membagikan perlengkapan rekreasi edukatif agar mereka
dapat bermain dan belajar di tempatnya masing-masing.

- Menjaga kesehatan anak
Saya dan Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

Kabupaten Karanganyar turut mengadakan perlengkapan penting
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pencegahan dan pengendalian infeksi seperti cairan pembersih tangan,
masker, bahan disinfektan, dan alat perlindungan diri pada anak-anak.

- Membantu keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak
Saya bekerja sama dengan pemerintah Desa Ngijo Kecamatan

Tasikmadu untuk terus memberikan layanan gizi untuk anak-anak dan
keluarga yang rentan, termasuk pemantauan pertumbuhan, distribusi
mikronutrien esensial, dukungan bagi para ibu untuk memberi makan
bayi mereka secara aman dan memadai, dan pengawasan dan
perawatan anak-anak di bawah lima tahun yang mengalami kurang gizi
akut. Selain itu, menyediakan tips menyiapkan makanan yang praktis,
ekonomis, dan sehat bagi keluarga pada masa pandemi untuk
mempromosikan diet sehat dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

- Melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan
Saya selama melakukan tugas KKN Pendampingan belajar pada

anak-anak SD di tengah pandemi covid-19 tengah bekerja sama
dengan otoritas setempat untuk menguatkan sistem perlindungan
anak dan mencegah serta merespons kasus kekerasan, eksploitasi, dan
pelecehan terhadap anak. Untuk mendukung kesehatan mental dan
melawan stigma, xenofobia, dan diskriminasi, saya menyediakan
pembelajaran sebaya dan sarana berbagi informasi di kalangan kaum
muda mudi Karangtaruna. Sinergi ini mendorong pembebasan anak-
anak yang mengalami penahanan hukum.

- Mendukung keluarga memenuhi kebutuhan mengasuh anak
Saya dan Pemerintah Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu

Kabupaten Karanganyar mengembangkan solusi perlindungan sosial
yang memastikan agar rumah tangga termiskin bisa mengakses
pendanaan penting.

- Bekerja sama dengan sektor swasta
Sektor bisnis memainkan peran penting dalam merespons

pandemi ini di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar dan meminimalisasi dampak negatif yang dapat terjadi
pada anak-anak. Dalam kegiatan bekerja di lokal area Desa untuk
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melangsungkan kehidupan warga masyarakat desa Ngijo Kecamatan
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Saya mengusulkan untuk
memfasilitasi air mengalir, sabun dan masker agar mereka tetap
menjaga protokol kesehatan.
Hasil Dari Solusi

Ada lima manfaat hal positif yg bisa dirasakan dalam budaya
kita masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten
Karanganyar apabila penerapan protokol kesehatan jadi perilaku
sehari-hari yaitu :
1. Disiplin protokol kesehatan akan membuat perilaku hidup bersih

dan higienis menjadi budaya bangsa. Hal ini akan mengurangi
beban penyakit, bukan hanya Covid-19, di lingkungan masyarakat
Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.

2. Konektivitas masyarakat akan semakin tinggi karena
mengoptimalkan dunia digital. Negara dengan lebih kurang
13.000 pulau ini akan sangat diuntungkan dengan komunikasi
melalui media digital.

3. Pada saat PSBB dilakukan kini kebiasaan komunikasi dan
berkumpul di dunia maya sudah semakin membudaya.

4. Dunia juga menjadi lebih ramah lingkungan. Pembatasan
mobilitas manusia berbanding lurus dengan berkurangnya emisi
kendaraan bermotor. Seluruh hal tersebut akan membuat
pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk yang sehat dan
konektivitas tinggi merupakan cerminan kota masa depan.

5. Mengasah jiwa solidaritas dan gotong royong warga masyarakat
Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Hal ini
terlihat dari beberapa Juta Rupiah donasi, puluhan relawan, dan
juga partisipasi masyarakat Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu
Karanganyar dalam beragam bentuk untuk saling membantu
mengurangi dampak Covid-19.
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Pembangunan dan Pemberdayaan Desa melalui Optimalisasi
Posyandu sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dasar Masyarakat

(SABRINAMAY FAKHRIANI)
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Pandemi Yang Terjadi Di Desa Parangrejo
Berdasarkan data yang telah dikonfirmasi Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo pada 22 November 2020 bahwa akumulasi kasus
positif corona di Sukoharjo saat ini masih di angka 1.563. Pada 24 Juni
2021, terjadi kenaikan kasus positif sebanyak 88 kasus sehingga
akumulasi positif corona di Sukoharjo menjadi 7.237 kasus dari
sebelumnya 7.149 kasus.Dimana kasus positif aktif ada 600 kasus.
Terdiri dari 424 orang isolasi mandiri, satu isolasi terpusat dan 175
orang menjalani rawat inap di rumah sakit.

Satgas Covid-19 Kecamatan Mojolaban bergerak cepat dengan
melacak seluruh kontak erat begitu muncul laporan kasus Covid-19
guna memutus mata rantai penularan. Proses pelacakan oleh
puskesmas masih terus dilakukan hingga saat ini.Poses tracing
tersebut membutuhkan waktu cukup lama mengingat banyaknya
antrean uji laboratorium dari fasilitas kesehatan daerah. Di lain pihak,
penutupan kantor desa dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan
untuk kepentingan disinfeksi dan sterilisasi

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya telah membatasi kegiatan
bersama seperti pertemuan rutin dengan pemerintahan desa guna
menekan potensi penyebaran kasus. Dia meminta warga juga
meningkatkan kepatuhan penerapan protokol kesehatan dengan tetap
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari
kerumunan dan mengurangi mobilitas.
Masalah Yang Muncul Saat Pandemi Di Desa Parangrejo
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Desa Parangrejo merupakan desa yang berada di salah satu
kabupaten Sukoharjo, mayoritas penduduk yang berada di desa
parangrejo bekerja sebagai pendagang dan industri. Potensi yang ada
pada desa tersebut saat ini kurang berkembang dengan baik hal ini
dikarenakan terjadinya pandemi global Covid-19. Oleh karena itu
kehadiran mahasiswa dalam rangka pengabdian pada masyarakat
diperlukan untuk membantu mengembangkan pelayanan publik yang
terdampak di Desa Parangrejo. Pengembangan tersebut dapat
dilakukan melalui pelayanan pendataan posyandu door to door.
Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan dapat berupa membuat
kusioner data balita,pendataan balita di desa setempat,sosialisasi
pentingnya data keluarga untuk memjukan pelayanan publik.

Hasil pengamatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
permasalahan yang dihadapi yaitu banyak kegiatan desa yang
seharusnya bisa terlaksana dengan meriah namun harus ditiadakan
contohnya tidak adanya kegiatan lomba kemerdekaan Indonesia
karena masih di masa pandemi yang mengharuskan untuk
menggurangi perkumpulan orang banyak,adanya penurunan di bidang
ekonomi karena banyak UMKM yang merasa di masa pandemi ini
mengalami penurunan pemasukan,banyak anak-anak yang masih
antusias mengkuti kegiatan pembelajaran TPQ namun ada kendala
yaitu hanya ada seorang guru yang bisa mengajar di desa
parangrejo,banyak anak-anak yang belum memahami mencuci tangan
dengan benar di masa pandemi,menurunnya semangat masyarakat
untuk berolahraga di masa pandemi.,masih banyaknya anak-anak yang
belum memahami protokol kesehatan di masa pandemi ini, masih
rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan
menyebabkan penyebaran virus ini menjadi sangat cepat dan sulit
dihentikan, terdapat beberapa titik dimana aktivitas masih terlihat
normal tidak adanya physical distancing seperti yang diarahkan oleh
world health organization (WHO) yaitu tindakan jarak sosial dan fisik
bertujuan untuk memperlambat penyebaran penyakit dengan
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menghentikan rantai penularan Covid-19,,masih ditemukan
masyarakat yang belum memahami pentingnya pemakaian masker
ketika beraktivitas diluar rumah. Namun fokus dari pengamatan ini
yaitu masalah adanya penurunan minat masyarakat untuk datang ke
posyandu terutama para orang ta yang memiliki balita saat masa
pandemi di desa parangrejo tersebut.Masih ada data nama balita
didesa parangrejo yang belum lengkap.

Pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan cakupan imunisasi
dasar lengkap bagi anak-anak Indonesia.Jika tidak diantisipasi,
rendahnya cakupan imunisasi bisa menimbulkan bencana penyakit
baru (seperti wabah campak, difteri, dan tuberkulosis) yang lebih
besar pada masa mendatang di luar Covid-19. Padahal, penyakit
tersebut bisa dicegah dengan vaksinasi.Survei Kementerian Kesehatan
dan UNICEF terbaru terhadap lebih dari 5.300 fasilitas kesehatan di
Indonesia menunjukkan 84% responden mengatakan layanan
imunisasi anak terganggu akibat Covid-19.

Di masa pandemi, para kader posyandu juga perlu diberikan
penyegaran materi dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk
membantu mengedukasi masyarakat sehingga dapat menekan
penyebaran virus corona. Untuk itu diharapkan petugas kesehatan
khususnya di puskesmas dapat melakukan upaya peningkatan
kapasitas kader melalu berbagai cara yang sesuai dengan protokol
kesehatan baik secara daring maupun secara luring.
Solusi Mengatasi Masalah Akibat Pandemi di Desa Parangrejo
 Membantu dalam pembelajaran TPQ di desa paragrejo

Taman Pendidikan Al Qur’an (disingkat (TPA/TPQ)) adalah
lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan
pendidikan nonformal macam keagamaan Islam yang mempunyai
tujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur’an sejak usia
dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman
kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau
bahkan yang lebih tinggi.
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Dilihat dari keadaan di parangrejo antusias anak-anak untuk
mengikuti belajar pendidikan Al-qur’an di masa pandemi antusiasnya
masih sangat tinggi dilihat dari banyaknya anak-anak yang datang
kemasjid untuk belajar namun ada beberapa kendala yang dihadapi
yaitu guru yang mengajar hanya seorang saja dengan murid yang
lumayan begitu banyak mungkin anak-anak yang hadir sekitar 20 anak
yang membuat kualahan terlebih lagi banyak anak laki-laki yang aktif
disitu. Dari masalah tersebut kami mahasiswa berinisiatif untuk
membantu dalam kegiatan belajar mengajar di masjid.Kami dengan
senang hati ikut terlibat dalam proses mengajar Al-qur’an karena
antusias anak-anak yang datang masih begitu banyak,disitu kami
membantu membantu mendampingi membaca iqro dan Al-quran
sesuai dengan kemampuan masing-masing anak.Dengan banyaknya
anak yang hadir kita juga tidak lupa mengingatkan untuk tetap
menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.
Memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya mencuci
tangan dengan baik dan benar di masa pandemi ini. Pandemi Covid-19
mendorong perilaku masyarakat untuk menjalankan pola hidup bersih
dan sehat, salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun yang baik dan
benar. Karena mencuci tangan pakai sabun yang baik merupakan hal
terpenting dalam pencegahan penyebaran virus dan kuman. Karena
98% penyebaran kuman yang ada di tubuh berasal dari tangan. Dalam
pelaksanaanya, kegiatan yang diikuti sekitar 6 anak jenjang di desa
parangrejo yang begitu antusias, mereka mengikuti apa yang di
ajarkan mengenai 6 cara mencuci tangan yang benar dengan
menggunakan sabun dan air mengalir yang belum mengetahui
bagaimana cara dengan baik dan benar, tentunya dalam kondisi
pandemi sekarang ini kegiatan edukasi cuci tangan di lakukan dengan
memperhatikan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah
seperti menggunakan masker, dan jaga jarak.
 Pembuatan sendiri handsenitezer
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Hand sanitizer menjadi barang penting dan dibutuhkan oleh
sebagian besar masyarakat. Apalagi setelah merebaknya virus corona.
Cara Membuat Hand Sanitizer di Rumah Cara Membuatnya juga cukup
mudah. Seluruh bahan dicampurkan ke dalam suatu wadah yang steril.
Untuk memasukkan bahan-bahan tersebut dapat menggunakan
sendok plastik yang bersih dan kering. Kemudian setelah selesai
dicampurkan dalam suatu wadah, campuran bahan tersebut dapat
dituang ke dalam sebuah botol yang steril. Meski buatan sendiri,
bukan berarti produk hand sanitizer kamu tidak efektif untuk
membunuh kuman dan virus. Asalkan mengikuti seluruh proses cara
pembuatan hand sanitizer dengan benar, maka kualitas hasilnya
niscaya juga tidak akan kalah bersaing. Bahkan sama persis dengan
produk asli yang dijual di pasaran
 Pengadaan senam irama guna meningkatkan imun tubuh
masyarakat

Salah satu cara hidup sehat di masa pandemi adalah dengan
berolahraga. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Desa
Pandangrejo, diwujudkan melalui kegiatan senam kebugaran. Senam
tersebut dimulai pada pukul 06.30 WIB, dan bertempat di depan
rumah salah satu warga yang cukup luas. Diikuti oleh kurang lebih 20
peserta ibu-ibu namun ada juga bapak-bapak yang mengikiuti. Senam
di desa Pandanrejo telah diadakan secara rutin oleh warga, yaitu
setiap Hari Minggu pagi dengan lokasi yang sama.Tujuan senam
tersebut untuk mengajak warga desa tetap hidup sehat di masa
pandemi.Berbagai gerakan yang dilakukan oleh instruktur, mampu
diikuti setiap peserta senam dengan penuh semangat.
 Mengadakan sosialisasi cara menanggani jika merasakan
gejala-gejala corona

Dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
(Covid-19), perlu adanya dorongan dan bimbingan pembelajaran
(edukasi) mengenai bagaimana kita mencegah dan menanggulangi
Covid-19 tersebut. Dengan demikian, kami sebagai mahasiswa KKN
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merasa terdorong dalam membantu warga sekitar dalam menangani
pandemi covid-19 dengan cara memberikan penyuluhan dilihat dari
antusias warga yang datang acara sosialisasi tersebut berjalan dengan
lancar. Memahami ciri-ciri atau gejala terinfeksi virus corona jenis baru
dianggap penting untuk mengantisipasi dan tahu langkah yang harus
dilakukan.Virus corona jenis baru yang menyebabkan Covid-19
memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan penyakit lain, seperti
mengalami batuk, demam, atau ada pula yang merasakan mual.Oleh
karena itu, pemahaman spesifik tentang seperti apa ciri atau gejala
terinfeksi virus corona penting dipahami.
 Mengadakan pembagian masker untuk warga sekitar desa

Dilihat dari keadaan masyarakaat desa parangrejo masih
ditemukan masyarakat yang belum membiasakan memakai masker
ketika di luar rumah namun sebagian masyarakat sudah memahami
pentingnya memakai masker di masa pandemi.Bercemin dari masalah
tersebut,kami mahasiswa membantu masyarakat yang belum sadar
mengenai pentingnya memakai masker dengan membagikan masker
dan handsetezer dengan gratis. Kegiatan ini, disambut baik oleh warga
disekitar tersebut.Masker dan handsanitizer telah disediakan panitia
dan habis dalam hitungan menit. Tim berharap penyebaran virus
covid-19 di Desa parangrejo ini segera berakhir.
 Pendataan nama balita dan orang tua di desa parangrejo

Hadirnya anak di dalam keluarga juga menjadi bukti cinta
kerharmonisan yang harus dilindungi dan dijaga, tidak hanya di dalam
keluarga dan masyarakat bahkan anak-anak dari keluarga yang
harmonis dapat menjadi tulang punggung masa depan dan generasi
penerus cita cita bangsa, sehingga hak anak atas kelangsungan hidup,
tumbuh kembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan
dan diskriminasi tetap terus terjaga keutuhannya. Negara bersama
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersama-sama
bertanggung Jawab terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah anak harus mendapatkan



— 184 —

haknya yang paling mendasar yakni hak sipil dengan mendapatkan
pencatatan kelahirannya.
 Membantu pengadaan kegiatan posyandu

Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan
dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang
dibantu oleh petugas kesehatan. Didesa parangrejo masih
mengadakan kegiatan posyandu di masa pandemi tetapi dengan tetap
melaksanakan protokol kesehata.Kendala dari kegiatan ini adanya
penurunan antusias orangtua untuk datang ke posyandu karena
sebagian masih takut untuk keluar rumah apalagi jikaa harus
membawa bayinya padahal kegiatan posyandu ini penting untuk
mengetahui umbuh kembang para balita tersebut.
 Mengadakan pelayanan angket bagi balita

Setelah adanya SE Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat tertanggal pembatasan kegiatan terjadi
pula pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Untuk sementaran
sesuai aturan berlaku.Dalam kegiatan Posyandu di masa normal, Kader
Posyandu bertugas memantau tumbuh kembang balita secara
langsung. Melalui penimbangan berat badan, PMT juga edukasi terkait
kesehatan balita. Ada beberapa kendala saat pelaksanaan pelayanan
angket bagi balita tersebut yaitu salah satunya tidak adanya orang
dirumah jadi itu membuat menghambat pendataan balita namun kami
menyarankan untuk tetap memberikan data melalui via daring yang
bisa dilakukan kapanpun dan lalu bisa dikirimkan lewat kader
posyandu setempat.Dilihat dari kegiatan ini banyak warga yang
terbantu apalagi para ibu yang memiliki balita karena bisa menghindari
kerumunan diluar rumah,tidak perlu ke posyandu lagi untuk
pengecekan kesehatan balita mereka.
 Ikut memeriahkan kemerdekaan Indonesia

Biasanya, bendera merah putih kerap terlihat dikibarkan di
momen menjelang perayaan HUT RI setiap tahunnya. Tidak hanya di
Istana Merdeka, pengibaran bendera Merah Putih dilakukan di
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sepanjang jalan hingga rumah-rumah. Meskipun dalam kondisi masih
pandemi covid-19, hal tersebut tidak mungurangi semangat dalam
rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yg ke-76 Tahun
dengan tetap disiplin mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes).
Pemasangan bendera merah putih di lingkungan masing-masing
merupakan suatu tradisi tahunan yang dilakukan pada bulan Agustus
untuk mengenang jasa-jasa pahlawan dalam upaya merebut
kemerdekaan.Mahasiswa mengajak memasang bendera merah putih
di setiap rumah warga dapat menumbuhkan semangat dan kecintaan
terhadap tanah air.
 Pembagian masker kepada anak-anak

Kementerian Kesehatan kampanyekan disiplin pakai masker
Ajakan kepada masyarakat Indonesia untuk membiasakan diri
memakai masker agar terhindar dari penularan COVID. Pembagian
masker ini dilaksanakan untuk mengajak anak-anak sasaran untuk
lebih menjaga diri selama masa pandemi covid 19 ini karena masih
ditemukannya beberapa anak yang tidak memakai masker saat
bermain diluar rumah . Selain membagikan masker kepada anak-anak
desa parangrejo kami juga mengedukasi bahwa cara penggunaan
masker yang efektif dan benar dimasa pandemic covid-19:
 Pembagian makanan dan vitamin kepada para balita

Anak adalah salah satu kelompok yang rentan terpapar Covid
19. Apalagi saat ini virus Corona terus bermutasi, ada varian Delta,
varian Gamma, varian Alpha dan varian mutasi lainnya. Situasi ini
tentu mengancam kesehatan dan keselamatan anak. Untuk
mendukung dan memastikan pemenuhan hak atas kesehatan
khususnya di masa pandemi Covid 19. Kami mahasiswa membantu
untuk memastikan agar anak-anak yang rentan di masa pandemi
mendapat bantuan khususnya bantuan pangan dan gizi untuk menjaga
imunitas di masa Pandemi.Kegiatan ini diharapkan akan menstimulus
ketertarikan masyarakat untuk mencari tahu lebih dalam mengenai
pentingnya pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang pada anak.
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Sehingga dapat diaplikasikan bagi masyarakat untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, terutama di tengah
kondisi pandemi COVID-19.
 Pemberian poster pentingnya pendataan keluarga

Pendataan Keluarga dimulai. Selain mendorong pembentukan
satu data keluarga Indonesia, program itu diharapkan juga menjadi
dasar kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan Pendataan Keluarga
adalah untuk menghasilkan data penduduk yang valid, yang dapat
digunakan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan. Dalam
pendataan dilakukan bersama dengan tenaga dari masyarakat, melalui
kunjungan dari rumah ke rumah. Petugas pengumpul data yang terdiri
dari unsur pemerintah dan masyarakat itu adalah Petugas Lini KB dan
Kader Keluarga Berencana terlatih yang berasal dari lingkungan RT/RW
tempat keluarga tinggal.
 Memberikan poster cara mengunjungi posyandu di masa
pandemi covid 19

1. Walaupun kini Posyandu semakin kehilangan
pengunjung.Minat warga mendatangi Posyandu menurun
drastis seiring dengan bertambah padatnya aktivitas
perekonomian.Banyak Ibu -ibu pekerja yang memilih untuk
bersantai atau pergi liburan di akhir pekan.Jika ada keluhan
kesehatan pada diri si Kecil, mereka memilih berkonsultasi
langsung dengan dokter anak. Kader Posyandu pun makin
berkurang karena tak mendapat gaji dari kegiatan ini.

Hasil Dari Solusi Yang Diberikan
Secara kualitatif hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di

Desa parangrejo, , Kabupaten Sukoharjo dapat terlaksana dengan baik
dan sesuai dengan harapan. Hal ini terbukti dengan tercapainya
beberapa program yang telah dilaksanakan ditambah dengan
kegiatan-kegiatan ringan diluar program kerja yaitu membantu
program kerja.Setelah satu bulan program kuliah kerja nyata bersama
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unisri melawan covid-19kami dapat menyimpulkan bahwa
pelaksanaan kuliah kerja nyata bersama melawan covid-19 yang telah
terprogramkan bisa berjalan sesuai dengan program yang telah
direncanakan meskipun terdapat perubahan dan penambahan
kegiatan. Berdasarkan pengalaman dan kondisi lapangan yang kami
peroleh selama kegiatan kuliah kerja
 Ikut membantu mengikuti kegiatan belajar mengajar adik-adik

TPQ bersama dengan ustadazah di masjid yang dilaksanakan pada
sore hari ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu guru yang
mengajar hanya seorang saja dengan murid yang lumayan begitu
banyak mungkin anak-anak yang hadir sekitar 20 anak yang
membuat kualahan terlebih lagi banyak anak laki-laki yang aktif
disitu dari permasalahan tersebut hasil yang diperoleh adalah
Dapat membantu memberikan materi dan membantu menyimak
hafalan,membaca al-qur’an kepada anak-anak yang mengikuti
TPQ

 Antusias anak-anak saat diberikan materi sosialisasi mencuci
tangan kegiatan yang diikuti sekitar 6 anak jenjang di desa
parangrejo yang begitu antusias, mereka mengikuti apa yang di
ajarkan mengenai 6 cara mencuci tangan yang benar dengan
menggunakan sabun dan air mengalir yang belum mengetahui
bagaimana cara dengan baik dan benar

 Semangat ibu-ibu mengikuti kegiatan senam dalam upaya
peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Pandangrejo,
diwujudkan melalui kegiatan senam kebugaran.Berrtempat di
depan rumah salah satu warga yang cukup luas. Diikuti oleh
kurang lebih 20 peserta ibu-ibu namun ada juga bapak-bapak
yang mengikiuti.

 Terbantunya masyarakat mengenai informasi Memahami ciri-ciri
atau gejala terinfeksi virus corona jenis baru dianggap penting
untuk mengantisipasi dan tahu langkah yang harus
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dilakukan.Virus corona jenis baru yang menyebabkan Covid-19
memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan penyakit lain, seperti
mengalami batuk, demam, atau ada pula yang merasakan
mual.Oleh karena itu, pemahaman spesifik tentang seperti apa
ciri atau gejala terinfeksi virus corona penting dipahami.

 Kegiatan pembagian masker, disambut baik oleh warga disekitar
tersebut.Masker dan handsanitizer telah disediakan panitia dan
habis dalam hitungan menit. Kami berharap penyebaran virus
covid-19 di Desa parangrejo ini segera berakhir

 Masyarakat mau menerima informasi mengenai sosialisasi secara
efektif kepada masyarakat, serta menginformasikan prosedur dan
apa saja syarat-syarat yang dibutuhan sehingga hak sipil anak
dapat terpenuhi.

 Didesa parangrejo masih mengadakan kegiatan posyandu di masa
pandemi tetapi dengan tetap melaksanakan protokol
kesehatan.Kendala dari kegiatan ini adanya penurunan antusias
orangtua untuk datang ke posyandu karena sebagian masih takut
untuk keluar rumah.

 Menyabut dengan baik pelayanan door to door (ke rumah warga)
yang tidak hadir di posyandu dengan alesan masih takut dengan
adanya pandemi bagi balita orang tua, berkeliling ke rumah
penduduk yang di dalamnya terdapat para balita. Di sana, para
balita akan ditimbang, diukur tinggi. Hal itu, demi memenuhi
asupan gizi bagi balita meskipun ada beberapa kendala.

 Kegiatan pemberian gixi dan makanan ini diharapkan akan
menstimulus ketertarikan masyarakat untuk mencari tahu lebih
dalam mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang cukup dan
seimbang pada anak. Sehingga dapat diaplikasikan bagi
masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang lebih baik, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Penyerahan poster pentingnya pendataan keluarga kepada ibu rt
disambut dengan baik karena Pendataan keluarga tahun 2021
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diharapkan menghasilkan data yang akurat, valid, relevan, dan
dapat dipertanggungJawabkan, melalui proses pengumpulan,
pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data
dan informasi kependudukan dan keluarga.

 Penyerahan poster panduan mengunjungi posyandu di masa
pandemi covid 19 kepada kader posyandu disambut dengan baik
karena menginggat masih rendahnya antusias masyarakat yang
datang ke posyandu di masa pandemi.Diharapkan dengan adnya
poster ini masyarakat bisa antusias kembali datang ke posyandu
namun harus tetap melakukan protokol kesehatan yang
dianjurkan pemerintah.

 Dengan adanya program kuliah kerja nyata dari unisri diharapkan
dapat meningkatkan ilmu dan pengetahuan masyarakat serta
dapat mengubah masyarakat terutama dalam bidang kesehatan

 Diharapkan dapat membentuk kepribadian yang mandiri dan
bertanggung Jawab terhadap tugas dan fungsinya serta
membentuk jiwa kepemimpinan

 Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu kemasyarakatan
yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan dan masyarakat
dapat menyerap ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam
meningkatkan wawasan mereka untukkemudian diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan KKN ini adalah
warga desa Palur khususnya dusun parangrejo sudah melaksanakan
protokol keseahatan sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu
memakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, mencuci dengan
langkah yang benar menggunakan sabun serta air mengalir melakukan
pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Dari kegiatan KKN ini diharapkan
dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan utamanya
masalah kesehatan di keluarga mitra. Sekaligus memberikan informasi
kepada keluarga mitra mengenai pandemic Covid-19 . Diharapkan



— 190 —

dalam pelaksanaan program ini dapat semaksimal mungkin dalam
memberikan informasi.

Partisipasi dan dukungan masyarakat Desa Parangrejo cukup
tinggi, dimana masyarakat aktif dalam pelaksanaan program kerja
sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dengan lebih
maksimal. Masyarakat sangat antusias dan memberikan bantuan
swadaya baik materi maupun inmateri terhadap program kerja yang
dilaksanakan peserta KKN. Meskipun terdapat sedikit kendala namun
semua bisa diatasi dengan semangat dan kerjasama yang baik oleh
anggota KKN dan dukungan dari beberapa masyarakat Desa
Parangrejo serta pihak Kelurahan palur.

Selain itu, bagi mahasiswa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata
merupakan proses pembelajaran untuk berinteraksi langsung dengan
masyarakat guna mengembangkan kompetensi melalui pengalaman di
masyarakat. Pelaksanaan program kerja tersebut juga salah satu peran
serta mahasiswa dalam mendukung program pemerintah untuk
pencegahan penularan covid – 19. Hambatan – hambatan yang dialami
mahasiswa selama proses pelaksanaan program KKN ini akan dijadikan
pengalaman yang berharga.
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Perkembangan UMKM Virtual di Era Pandemi

(MUHAMMAD KARIM SATRIA HERNANDA)
Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet

Ringkasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui tentang "Mahasiswa sebagai
solusi permasalahan masyarakat di Era Pandemi" Di selengarakan
program KKN adalah

 Mahasiswa sebagai Solusi permasalahan masyarakat di era
pademi di desa Kwarasan

 Mengetahui tentang kondisi KKN di desa Kwarasan
 Mengetahui masalah apa yang di hadapi ketika pandemi

kendala-kendala yang dihadapi Masyrakat, Dan bagaimana
solusi masyarakat dalam mengahadapi kondisi pandemi.
Dalam menjaankan program KKN di Kwarasan. Dengan
Metode pelaksanaan yang diterapkan di masa pademi pada
KKN talun 2021 di adakah dengan menaati protokol kesehatani
dengan metode pendekatan kualitatif. observasi, pemasaran
UMKM , Metode evalusi pelaksanaan program kegiatan KKN
ditinjau dari keberlangsungan program kerja dan beraktivitas.
program KKN KKNT "MBKMWUJUDKAN DESA BANGKIT
Pandemi covid-19 membuat berbagai perubahan pada setiap

aspek kehidupan , salah satunya UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk
mempertahankan tingkat pasar suatu UMKM di Masyarakat.
Penggunaan metode dalam penelitian ini yaitu metode deskripsi.
Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik
wawancara, observasi, simak, dan catat. Hasil penelitian ini
menunjukkan berbagai kendala pelaku UMKM dalam memasarkan
produk , jumlah pelanggan yang terus berkurang, bahan baku yang
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mahal , pelaku UMKM kadang kurang memahami dalam menghadapi
situasi tersebut , sehingga tidak bisa maksimal dalam memasarkan
produk yang dihasilkan. Selalu menghasilkan inovasi-inovasi dalam
memasarkan produk sehingga tingkat penjualan tidak begitu menurun
dan dapat mempertahankan tingkat pasar yang baik agar tidak
mengalami begitu banyak kerugian atau bahkan mendapatkan
keuntungan.
Pendahuluan

Kondisi Desa Kwarasan adalah desa di kecamatan Grogol ,
Sukoharjo , Jawa Tengah. Masyarakat Kwarasan mayoritas bermata
pencaharian sebagai wiraswasta,karyawan swasta dan ASN/pegawai
negeri. Hal ini didukung oleh kondisi geografis desa yang terdapat
banyak wiraswasta dengan Ada beberapa masyarakat kelurahan
Kwarasan yang mengembangkan usaha rumahan, salah satunya adalah
usaha pembuatan Tahu Kedelai. Usaha pembuatan tahu kedelai yang
tepatnya berada di RT. 04 tersebut perkembangannya sejauh ini sudah
menjangkau pasar luar daerah , Keadaan dan Potensi Sumber Daya
Alam Wilayah Desa/kelurahan Kwarasan RT 05/RW 05 merupakan
wilayah yang terbuka dalam arti tidak terisolir. Kelurahan Kwarasan
terletak tidak jauh dari Pusat Kota Solo Baru sehingga untuk menuju
lokasi tersebut kita bisa datang berbagai akses atau transportasi yang
mudah untuk ditempuh. Kelurahan Kwarasan sendiri memiliki 60%
wiraswasta Bekerja sebagai wiraswasta dan 30 % Karyawan swasta
yang bekerja keras maka dapat dikatakan Kelurahan Kwarasan adalah
kelurahan yang berpotensi maju dalam bidang wiraswasta.

Berkaitan dengan pandemi di Desa Kwarasan yang secara umum
warganya tidak paham tentang penyedia jasa online, tentu kesulitan
dalam hal ini. Apalagi ada beberapa warga yang sudah cukup berumur.
Selain masalah tersebut, keterbatasan pemahaman akan teknologi
menjadi suatu kendala yang membuat kegiatan ekonomi secara online
menjadi terhambat. Berbagai kendala tersebut perlunya konfirmasi
semua warga agar kegiatan ekonomi secara online yang dilakukan di
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rumah dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Warga yang
berpandangan kurang baik diantaranya kurang adanya sarana dan
prasarana, sebagian warga kurang memahami kegiatan ekonomi
secara online ini. Selain itu hal positifnya kegiatan ekonomi menjadi
lebih mudah dan efektif.

Kerjasama antara pihak penyedia jasa online dengan
produsen/pelaku ekonomi akan dapat meningkatkan kualitas
berbelanja pula, sebab di era yang makin maju ini pula teknologi akan
sangat berguna bagi semua aspek yang salah satunya yaitu ekonomi,
oleh karena itu penting akan pemahaman teknologi, agar sumber daya
manusia yang ada dapat maju dan dapat bersaing pula dengan negara
lain, dan mungkin harus diadakannya sebuah pelatihan akan teknologi
agar masyarakat benar-benar menguasai dan paham akan pentingnya
teknologi Kerjasama antara pihak penyedia jasa online dengan
produsen/pelaku ekonomi akan dapat meningkatkan kualitas
berbelanja pula.

Beberapa hal yang sudah dipaparkan maka muncul
permasalahan ini antara lain adalah:
1. Bagaimakah kendala yang dihadapi dalam menghadapi kondisi

perokonomian di era pandemi ini
2. Bagaimanakah peran Peran pemerintah dalam memberlakukan

kebijakan di sektor kegiatan ekonomi di era pandemi ini. Tujuan
untuk mencari cara dalam menghadapi kendala : (1). Menemukan
berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam
menghadapi kegiatan ekonomi di era pandemi ini; (2).
Mendeskripsikan peran pemerintah dalam pemberlakuan
kebijakan ekonomi di era pandemi ini. Manfaat penelitian ini
antara lain: (1) Diharapkan dapat berkontribusi agar masyarakat,
khusunya Pelaku UMKM, lembaga-lembaga ekonomi, pemerintah
dapat mengetahui kendala-kendala yang muncul saat ini,
sehingga dapat berkerjasama dan terwujudnya proses kegiatan
ekonomi yang maksimal dan lancar. Selanjutnya, hasil penelitian
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ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun koreksi bagi
peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan bagi penelitian
yang sejenis.

Hasil dan Pembahasan
Pademi di lokasi KKN desa Kwarasan, yang saat ini terjadi akhibat

Pademi , terjadi di masyarakat terutama desa Kwarasan Sukoharjo
dimana tempat saya KKN Sangat di Memperhatikan sekali dimana
Pandemi Covid-19 memukul mereka lebih dalam. Suami kehilangan
pekerjaan, anak harus belajar daring, dan kekerasan verbal dalam
rumah tangga meningkat. Sebelum pandemi, para suami kebanyakan
bekerja di sektor informal seperti berjualan bakso dan tukang
bangunan. Sebagian suami yang lain bekerja di pabrik sebagai
buruh.Kaum ibu ini, selain menjadi ibu rumah tangga, ada juga yang
berusaha membantu suami. Misal, dengan menjadi pengupas bawang
yang diambil dari rumah makan atau berjualan makanan ringan.Saat
pandemi, kondisi di kampung itu semakin tak menentu. Para pekerja
banyak yang dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya. Bersamaan,
beban bertambah karena menurunnya tingkat penjualan UMKM di
wilayah tersebut yang berdampak kepada para karyawan ataupun
warga dilingkungan tersebut.“Saya biasanya sehari dapat
memproduksi 10.000 batang tempe, namun semenjak pandemi ini
tingkat produksi saya semakin menurun dikarenakan tingkat
permintaan yang makin berkurang, padahal kebutuhan saya juga
banyak, dan karena ini pula saya harus merumahkan beberapa
karyawan yang tentunya akan sangat berdampak pada kehidupan
sehari-hari mereka karena dari pekerjaan disinilah sumber
penghidupan mereka”

 Dampak Covid terhadap Kegiatan UMKM karena Adanya
pandemi Covid-19

memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kegiatan UMKM.
Adanya virus tersebut mengakibatkan sejumlah pembatasan aktivitas
sehari-hari, misalnya lokasi pemasaran yang harus dibatasi atau



— 195 —

bahkan ditutup sementara. Demi mencegah penularan corona,
pemerintah mencanangkan pembatasan jumlah pelanggan maupun
pembatasan jam operasional kegiatan UMKM. Keputusan tersebut
tentu saja dilakukan guna meminimalisir tingkat kerumunan dan tetap
berjalanannya kegiatan UMKM yang tetap mematuhi prokes yang
ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu adanya pandemi tentu saja
membatasi pelaku UMKM dalam memasarkan dagangan mereka,
misalkan yang tadinya memasarkan dagangan mereka dipasar
menggunakan stand maka sekarang harus melayani via COD atau
bahkan harus menutup sementara waktu usaha mereka. Hal ini bisa
mengkibatkan permasalahan ekonomi di era pandemi sebab tingkat
pendapatan dari sektor UMKM ikut menurun akibat dampak dari
pandemi ini. Meninjau kegiatan ekonomi yang harus dibatasi
pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan baru yang akan
mempengaruhi pasar para pelaku UMKM, seperti pembatasan
kegiatan dagang yang hanya sampai pukul 20.00 sehingga tidak dapat
melakukan kegiatan dagang sebagaimana mestinya, dan tingkat
pelanggan yang makin menurun pula akibat harus menghindari
kerumuman karena untuk upaya pencegahan penyebaran virus corona,
namun masyarakat atau pelanggan tetap dapat melakukan pembelian
via goshop, tapi alternatif tersebut tetap kurang karena minat
pelanggan yang berbelanja melalui goshop kurang menjanjikan sebab
pelanggan tidak dapat datang dan mengecek secara langsung produk
yang akan mereka beli, maka dari ini pemerintah harus sigap dalam
menghadapi permasalahan tersebut agar tingkat perekonomian
terutama sektor UMKM tidak makin memburuk akibat dari pandemi
maupun kebijakan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah,
pemerintah mungkin harus membantu sektor UMKM juga agar mereka
tidak gulung tikar akibat semua ini, karena akan mengurangi tingkat
pendapatan masyarakat yang bila dalam jangka panjang akan
mengakibatkan hal-hal atau dampak yang buruk bagi pemerintah
maupun masyarakat khusunya pelaku UMKM, pemerintah mungkin



— 196 —

dapat membantu dengan memberikan subsidi kepada pelaku UMKM
ataupun berupa bantuan-bantuan lainnya atau bahkan lebihnya
menetapkan kebijakan-kebijakan yang baik agar kegiatan ekonomi
dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mengurangi resiko
penurunan tingkat pendapatan atau pasar dari pihak pelaku UMKM

Dampak dari pandemi covid-19, didekati dengan mekanisme
sebagai berikut :
1. Disrupsi dari rantai produksi global terhadap perdagangan

internasional.
2. Penurunan dari aktivitas pariwisata internasional.
3. Disrupsi produksi sebagai dampak dari karantina, social distancing,

dan berbagai pembatasan mobilitas sebagai dampak dari respon
terhadap pandemic.

4. Untuk dampak pandemi covid-19 yang tidak tertangani dengan
baik, dilakukan melalui parameter mortalitas (penurunan labor
supply), kualitas human capital, dan kenaikan dari risk-premium
Indonesia yang menunjukkan peningkatan ketidakpercayaan
pasar.

Masalah yang di hadapi ketika pademi,Kelurahan Kwarasan
memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang cukup banyak,
banyaknya angka warga yang produktif menjadi salah satu keunggulan
yang seharusnya dapat di manfaatkan dengan baik. Salah satu
sasarannya ialah para remaja di usia produktif, harusnya mendapat
perhatian khusus dari pemerintah, namun dari akibat adanya pandmei
ini orang-orang harus kehilangan pekerjaan akibat sektor UMKM yang
terus menurun sehingga banyak karyawan-karyawan yang harus
dirumahkan karena pihak pelaku UMKM tidak mampu membayar
upah mereka akibat usaha dari para pelaku UMKM mengalami
penurunan yang sangat drastis, maka dari itu seharusnya pemerintah
mengambil langkah seperti memberikan ataupun mencarikan
lapangan pekerjaan bagi para korban PHK, atau pemerintah dapat
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membantu para pelaku UMKM sehingga usaha mereka tetap berjalan
dan dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan pemasaran UMKM pada masa pandemi covid-19 di
Desa Kwarasan Grogol Sukoharjo secara terbatas, dengan berbagai
cara yang dilakukan pelaku UMKM. Baik melaui whatsapp bisnis,
facebook, dan marketplace lainnya. Berkaitan dengan itu tententu
kontroversi. Terlebih kondisi ssat ini yang tidak memungkinkan untuk
pelaksanaan kegiatan UMKM secara massal, menimbulkan tidak
efektifnya kegiatan UMKM tersebut. Karena kegiatan UMKM di era
pandemi harus adanya ikut serta teknologi dalam pelaksanaannya agar
dapat mempermudah baik bagi penjual maupun pelanggan. Berkaitan
dengan hal itu maka akan dibahas terkait kendala dan peran serta
teknologi pada kegiatan UMKM di masa pandemi covid-19 (1) Kendala
pelaku UMKM dalam kegiatan perdagangan secara online Pada Masa
Pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan terhadap pemilik UMKM
tahu kedelai melalui wawancara secara langsung. narasumber yang
pertama merupakan pemilik UMKM tahu kedelai Berikut kutipan
wawancara dengan narasumber.

Dari kegiatan wawancara tersebut kami dari tim KKN dapat
menemukan beberapa kendala yang dialami pelaku UMKM seperti :
Tidak diperbolehkannya berjualan dipasar atau kegiatan perdagangan
secara massal maka tingkat penjualan menjadi berkurang sebab
penjual hanya dapat melakukan perdagangan melalui COD,
pemesanan jauh-jauh hari yang bahkan jumlah pesanan saat ini
menurun akibat minat dari masyarakat juga menurun yang diakibatkan
pembatasan kegiatan yang menyebabkan masyarakat tidak dapat
berbelanja secara berkerumun. Pelaku UMKM juga terkadang bingung
ketika dagangannya sepi karena dagangan tersebut menjadi sumber
penghasilan mereak bahkan warga sekitar juga terkena dampaknya
akibat UMKM tahu kedelai tersebut sepi maka banyak karyawan yang
harus dirumahkan karena perusahaan tersebut tidak mampu
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membayar upah mereka akibat dari menurunnya tingkat penapatan
atau penjualan.

Wawancara kedua dilakukan terhadap narasumber yang
merupakan Ibu Pengelola Tahu kedelai. Dari kegiatan wawancara
tersebut kami dari tim KKN dapat menemukan beberapa kendala yang
dialami pelaku UMKM seperti : pelaku UMKM harus keliling untuk
memsarkan produk mereka agar mendapat pesanan atau laku.
Sehingga pengusaha tahu kedelai tersebut hanya memproduksi
seadanya sesuai pesanan yang ada yang sudah pasti hasilnya tidak
sebanyak seperti saat sebelum pandemi, maka dari itu pandemi ini
dampaknya sangat terasa bagi pelaku UMKM.

Wawancara ketiga dilakukan terhadap narasumber yang
merupakan Salah satu Karyawan UMKM tahu kedelai. Dari kegiatan
wawancara tersebut kami dari tim KKN dapat menemukan beberapa
kendala yang dialami Karyawan UMKM yaitu : Keryawan UMKM ikut
terdampak akibat menurunnya tingkat pasar UMKM karena pasar
menurun maka upah yang harusnya dibayarkan harus tertunda karena
pendapatan UMKM yang juga menurun , Karyawan terkadang
mengeluh karena upah tertunda padahal upah tersebut untuk
kehidupan sehari-hari bagi keluarganya. Karyawan tapi juga harus
bekerja maksimal karena pihak UMKM harus merumahkan beberapa
karyawan untuk mengurangi tingkat tagihan upah karyawannya . Maka
karyawan yang kinerjanya baik akan mendapatkan kesempatan tetap
dipekerjakan namun dengan upah yang terkadang harus tertunda , lalu
untuk karyawan yang pekerjaannya kurang maksimal terpaksa harus
dirumahkan oleh pihak UMKM.

Wawancara keempat dilakukan terhadap narasumber yang
merupakan Salah satu Karyawan Tahu Kedelai. Dari kegiatan
wawancara tersebut kami dari tim KKN dapat menemukan beberapa
kendala yang dialami Karyawan UMKM yaitu : Keryawan UMKM ikut
terdampak akibat menurunnya tingkat pasar UMKM karena pasar
menurun maka upah yang harusnya dibayarkan harus tertunda karena
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pendapatan UMKM yang juga menurun , Karyawan terkadang
mengeluh karena upah tertunda padahal upah tersebut untuk
kehidupan sehari-hari bagi keluarganya. Karyawan tapi juga harus
bekerja maksimal karena pihak UMKM harus merumahkan beberapa
karyawan untuk mengurangi tingkat tagihan upah karyawannya . Maka
karyawan yang kinerjanya baik akan mendapatkan kesempatan tetap
dipekerjakan namun dengan upah yang terkadang harus tertunda , lalu
untuk karyawan yang pekerjaannya kurang maksimal terpaksa harus
dirumahkan oleh pihak UMKM.

Wawancara keempat dilakukan terhadap narasumber yang
merupakan karyawan UMKM tahu kedelai. Dari kegiatan wawancara
tersebut kami dari tim KKN dapat menemukan beberapa kendala yang
dialami Karyawan UMKM yaitu : Keryawan UMKM ikut terdampak
akibat menurunnya tingkat pasar UMKM karena pasar menurun maka
upah yang harusnya dibayarkan harus tertunda karena pendapatan
UMKM yang juga menurun , Karyawan terkadang mengeluh karena
upah tertunda padahal upah tersebut untuk kehidupan sehari-hari
bagi keluarganya. Karyawan tapi juga harus bekerja maksimal karena
pihak UMKM harus merumahkan beberapa karyawan untuk
mengurangi tingkat tagihan upah karyawannya . Maka karyawan yang
kinerjanya baik akan mendapatkan kesempatan tetap dipekerjakan
namun dengan upah yang terkadang harus tertunda , lalu untuk
karyawan yang pekerjaannya kurang maksimal terpaksa harus
dirumahkan oleh pihak UMKM .

Maka dari itu pelaku UMKM dapat memanfaatkan media
sosial yang ada , dapat juga memanfaatkan marketplace atau penyedia
jasa online seperti gofood , shopeefood , goshp , dan penyedia jasa
online lainnya , karena hal tersebut dapat sedikit meningkatkan tingkat
peminat walaupun tidak sebanyak saat sebelum pandemi , namun
setidaknya dari hasil penjualan melalui online dapat sedikit menunjang
atau meningkatkan tingkat pendapatan mereka , mungkin beberapa
kendala yang akan di alami seperti ketersediaan stock yang tidak pasti



— 200 —

karena tergantung jumlah pesanan hariannya , pembetasan bahan
baku pula , karena jika menstock terlalu banyak bahan baku ditakutkan
membusuk atau tidak segar lagi , maka dari itu bahan baku sedikit
dikurangi dari pada jumlah bahan baku sebelum pandemi ini .

Walaupun UMKM tahu kedelai belum mengalami kebangkrutan ,
Tapi tingkat produksi menjadi menurun akibat jumlah permintaan
yang menurun dan usaha UMKM tahu kedelai pun menjadi tidak bisa
memasok bahan baku kedelai terlalu banyak karena harga bahan baku
pun juga ikut naik sehingga menjadi suatu perhitungan apabila ingin
memasok bahan baku dalam jumlah yang banyak , karena apabila
memasok terlalu banyak maka usaha tahu kedelai ini akan mengalami
kerugian yang terbilang cukup lumayan.

Bahkan dari beberapa usaha UMKM ada beberapa kendala
lainnya seperti mesin pengolahan yang mengalami kerusakan sehingga
mereka harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan mesin pengolahan
tahu kedelai tersebut di kondisi pemasukan mereka yang sedang
menurun ini , bahkan terkadang para pemilik UMKM harus mengambil
langkah hutang kepada bank , maupun pihak lain demi menjaga usaha
UMKMmereka agar tetap bertahan.

Dari kegiatan wawancara tersebut kami dari tim KKN dapat
menemukan beberapa kendala yang dialami pelaku UMKM seperti :
tidak diperbolehkannya berjualan dipasar atau kegiatan perdagangan
secara massal maka tingkat penjualan menjadi berkurang sebab
penjual hanya dapat melakukan perdagangan melalui COD,
pemesanan jauh-jauh hari yang bahkan jumlah pesanan saat ini
menurun akibat minat dari masyarakat juga menurun yang diakibatkan
pembatasan kegiatan yang menyebabkan masyarakat tidak dapat
berbelanja secara berkerumun. Pelaku UMKM juga terkadang bingung
ketika dagangannya sepi karena dagangan tersebut menjadi sumber
penghasilan mereak bahkan warga sekitar juga terkena dampaknya
akibat UMKM tahu kedelai tersebut sepi maka banyak karyawan yang
harus dirumahkan karena perusahaan tersebut tidak mampu
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membayar upah mereka akibat dari menurunnya tingkat penapatan
atau penjualan. Wawancara kedua dilakukan terhadap narasumber
yang merupakan Ibu Pengelola Tahu kedelai

Karyawan UMKM ikut terdampak akibat menurunnya tingkat
pasar UMKM karena pasar menurun maka upah yang harusnya
dibayarkan harus tertunda karena pendapatan UMKM yang juga
menurun , Karyawan terkadang mengeluh karena upah tertunda
padahal upah tersebut untuk kehidupan sehari-hari bagi keluarganya.
Karyawan tapi juga harus bekerja maksimal karena pihak UMKM harus
merumahkan beberapa karyawan untuk mengurangi tingkat tagihan
upah karyawannya.
(2) Peran pemerintah dalam keberlangsungan kegiatan UMKM Pada
Masa Pandemi Covid-19

Pendampingan pemerintah kepada para pemilik UMKM masih
kurang maksimal karena kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah
dalam mengatur keberlangsungan UMKM masih bertentangan dengan
sistem yang di jalankan oleh para pelaku UMKM sehingga pemerintah
harus benar-benar membuat kebijakan yang selaras dengan sistem
UMKM wilayah sekitar agar kebijakan tersebut dapat terlaksana
dengan baik tanpa adanya kendala dan UMKM dapat berjalan dengan
baik pula tanpa adanya satu pihak yang di rugikan akibat kebijakan
tersebut . Meski begitu dengan adanya pembatasan berskala besar ini
menjadi momentum bagi para pelaku UMKM untuk melakukan
kegiatan ekonomi secara daring misalnya melalui marketplace-
marketplace , whatsapp bisnis , dan segala yang berbasis online ,
sehingga produk mereka dapat di sebarluaskan dengan lebih maksimal
karena dengan jangkauan online maka masyarakat dari mana pun
dapat mengakses ataupun mengetahui produk mereka sehingga
produk mereka lebih di kenal oleh masyarakat luas dan bahkan bisa
mengjangkau tingkat internasional karena dengan adanya ekonomi
berbasis online semua orang dari mana pun dapat mengakses dengan
mudah dan dapat memesan produk UMKM tersebut baik dari dalam
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negeri maupun luar negeri karena segala yang berbasis online sudah
memsuka lingkup global yang dapat di akses dari segala penjuru dunia
dengan mudah dan cepat .

 Media Online
Media online disebut juga dengan digital media adalah media

yang tersaji secara online di internet. Pengertian media onlinesecara
umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses
melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara (Irwansyah,
2011). Dalam pengertian umum media online juga bisa dimaknai
sebagai sarana komunikasi secara online.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat yang dilakukan di Universitas Slamet Riyadi Surakarta,
yang dalam pelaksanaanya terdiri dari dosen pembimbing bersama
mahasiswa program KKN daring dan dilaksanakan pada bulan Agustus
2021. Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan untuk mitra binaan dengan
nama usaha Tahu Kedelai, yang bertempat usaha di desa Kwarasan ,
Grogol , Sukoharjo , Jawa Tengah . Tahu Kedelai sebagai mitra binaan
merupakan usaha mikro yang bergerak dalam bidang produksi Tahu
Kedelai khas Indonesia , dimana keberadaan usaha ini berfokus pada
pemenuhan kebutuhan hidup pemilik usaha dan selama ini dijalankan
secara konvensional walaupun usaha sudah berjalan dalan waktu lama.
Terdapat empat tahap rencana kerja dalam kegiatan pengabdian ini.
Tahap pertama yaitu wawancara dan analisis situasi mitra, tahap
kedua adalah sosialisasi kegiatan kepada mitra, tahap ketiga adalah
pelatihan pemanfaatan digital marketing, dan tahap keempat adalah
monitoring dan evaluasi kegiatan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan kegiatan pengabdian.

Proses memperkenalkan manfaat dan fungsi video promosi
dimasa new normal ini akan lebih efektif apabila direalisasikan dalam
bentuk video dan film kemudian didistribusikan ke dalam media sosial.
Dengan begitu akan sampai pada masyarakat yang dituju bahkan
kepada masyarakat luas tanpa mengurangi protokol Covid 19. Sebagai
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contoh didistribusikan melalui share di WhatsApp pelaku UMKM di
Kwarasan , Grogol , Sukoharjo . Upload media sosial seperti Facebook,
Instagram, YouTube dan dapat pula didistribusikan ke dalam bentuk
perlombaan. Pada dasarnya distribusi film merupakan tahap lanjutan
yang sangat penting setelah film/video promosi selesai diproduksi.
Dengam hasil sebaik apapun, apabila ia tidak ditonton oleh khalayak,
maka akan jadi film/video yang sia-sia. Effective distribution is
fundamental to the film's success and many potentially prosperous
films have failed at this point.(Allbaran, 2001: 34) Mekanisme produksi
tetaplah merupakan satu dari tiga unsur tak terpisahkan dari kegiatan
ekonomi film, yaitu Produksi-distribusi-konsumsi (Sasono &
Imajaya,2011 : 192). Dengan tidak sampai pada penonton, berarti
film/video sebagai media komunikasi telah gagal untuk menjalankan
fungsinya dalam menyampaikan pesan dan secara ekonomi ia telah
gagal karena tidak bisa menggunakan sumber daya yang terbatas
untuk menghasilkan keuntungan.

Landasan utama memilih KKN dengan mengambil materi
mengenalkan manfaat dan fungsi video promosi untuk membantu
mengembalikan income pelaku UMKM akibat pandemi Covid 19 yang
berdampak diberbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi yang
merujuk pada UMKM. Mereka terdampak sangat signifikan akibat
beberapa peraturan untuk mengurangi penyebaran dan memperburuk
pandemiCovid–19. Masih banyak pelaku UMKM yang kurang
pengetahuan nya mengenai fungsi dan manfaat video promosi pada
media sosial yang bisa diciptakan dengan sederhana tanpa
mengeluarkan banyak dana ditambah bisa mengikuti perkembangan
teknologi saat ini. Saat ini Film dan Video promosi sangat berpengaruh
besar dalam penjualan produk maupun jasa.

Video promosi dalam dunia bisnis sangatlah pesat sampai saat
ini karena sangat berpeluang besar bagi bisnis mereka. Video promosi
adalah mengiklankan suatu produk atau merek dengan menghasilkan
penjualan, dan menciptakanloyalitas merek atau brand. Ini salah satu
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dari empat elemen dasar dalam pemasaran yaitu terdiridariprice,
product, promotion, and place atau harga, produk, promosi, dan
tempat. Video promosi mencakup metode komunikasi yang digunakan
dalam pemasar untuk memberikan informasi tentang produknya.
Informasi bisa bersifat verbal dan visual. Video promosi merupakan
Upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa
pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau
mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor
mengharapkan kenaikan angka penjualan .
Hasil dan Pembahasan
Kegiatan pengabdian pada mitra Tahu Kedelai dilakukan dalam
beberapa tahap sesuai dengan rencana kegiatan. Terdapat empat
tahap kegiatan dalam pengabdian ini yaitu tahap pertama adalah
wawancara dan analisis situasi mitra, tahap kedua adalah sosialisasi
kegiatan kepada mitra, tahap ketiga adalah pelatihan pemasaran
online, dan tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi kegiatan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian.
a) Kegiatan Wawancara dan Analisis

Berdasarkan hasil wawancara dan berkunjung langsung ke
tempat mitra, diperoleh informasi bahwa permintaan untuk cemilan
menurun drastis semenjak diterapkan pemberlakuan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan
kurang akses konsumen untuk membeli produk oleh mitra, sementara
selama ini pemasaran hanya dilakukan dengan menunggu konsumen
melakukan pesanan atau rekomendasi dari para pembeli yang sudah
berlangganan. Selain itu, pada saat wawancara mitra tidak dapat
menyebutkan dengan pasti keuntungan dan kerugian setiap bulannya,
mitra hanya mampu memperkirakan saja keuntungan setiapbulannya.
Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik.
Hasil analisis situasi yang dilakukan, permasalahanprioritas yang
dihadapi oleh mitra yaitu pemasaran produk hanya dilakukan melalui
berita dari mulut ke mulut tanpa memanfaatkan teknologi internet,
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sehingga kurang maksimal menjaring konsumen. Berdasarkan
permasalahan yang dihadapi mitra, maka dalam kegiatan pengabdian
masyarakat ini, solusi yang dapat ditawarkan adalah melalui pelatihan
pemanfaataan digital marketing untuk mengetahui teknik-teknik
memanfaatkan teknologi internet dan media elektronik untuk
memperluas pemasaran suatu produk atau brand dan meningkatkan
pendapatan mitramelalui digital marketingdengan memanfaatkan
media jejaring sosial whatsapp dan instagram.
b) Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada minggu kedua bulan
Agustus 2021. Materi sosialisasi diberikan oleh perwakilan mahasiswa
dimana sosialisasi dilakukan dengan pemilik usaha Tahu Kedelai untuk
menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat telah diterima.
Pada pertemuan tersebut telah disampaikan informasi-informasi
mengenai latar belakang, target, sasaran dan tujuan kegiatan.
Indikator-indikator tersebut memiliki satu tujuan prinsip, yaitu
meningkatkan kesejahteraan mitra serta meningkatkan pengetahuan
mitra dalam memasarkan produk secara online. Kegiatan sosialisasi
dilakukan dengan cara diskusi dan tanya Jawab.
c) Pelatihan Pemanfaatan Digital Marketing

Pelatihan pemanfaatan digital marketing dengan
menggunakan whatsapp dan instagram sebagai media pemasaran
online dilakukan beberapa kali dalam selama bulan Agustus 2021.
Kegiatan ini diikuti oleh pemilik dan karyawan Dapur Nagih. Materi
pemasaran onlinediberikan oleh perwakilan mahasiswa dengan cara
praktek langsung dan diskusi. Materi yang disampaikan pada saat
pelatihan pemanfaatan teknologi informasiuntuk pemasaran produk
adalah bagaimana Langkah-langkah mendaftar whatsapp dan
instagram serta fitur-fiturnyaKegiatan yang dilakukan dalam pelatihan
ini yaitu mempelajari sosial media. Instruktur memperkenalkan sosial
media whatsapp dan instagram. Peserta diajarkan membuat membuat
akunwhatsapp dan instagram hinggamengoperasikan aplikasi tersebut
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dalam aktivitas pemasaran produkdan menerima pesanan secara
daring.Hasil pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk
pemasaran digital berupaakuninstagram.
d) Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, luaran kegiatan
pengabdian masyarat berdarkan target capaian kegiatan mampu
menambah konsumen melalui media pemasaran online sehingga
meningkatkan pendapatan mitra.
Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa
Kwarasan , Grogol , Sukoharjo , Jawa Tengah pada 26 Juli 2021 sampai
tanggal 31 Agustus 2021 melalui pendekatan analisis dan observasi
lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan
baik dan lancar . Mahasiswa mampu dan bersungguh-sungguh dalam
menghadapi dunia dan mengabdi kepada masyarakat secara nyata,
sehingga kedepannya mampu menyelesaikan masalah dalam
kehidupan sehari-hari dengan segala ilmu dan pengalaman yang
dimiliki. Mahasiswa juga mampu memberikan sumbangan berupa
pikiran, pembaharuan, pembinaan seni, dan mentransfer ilmu yang
diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat Desa Kwarasan
Pekenguna peningkatan kualitas ekonomidan kemajuan masyarakat
khususnya di bidang Ekonomi pada masa new normal. Masyarakat
Desa Kwarasan sangat terbuka dan mendukung penuh pelaksanaan
program KKN Universitas Slamet Riyadi Surakarta khususnya demi
kemajuan ekonomidi Desa Kwarasan. Seluruh pihak mengharapkan
adanya keberlanjutan hasil program KKN Universitas Slamet Riyadi
Surakarta dalam hal pembinaan formal maupun non formal untuk
kemajuan ekonomidi Desa Kwarasan Pekenyang pada dasarnya
membutuhkan bimbingan untuk dikembangkan secara lebih lagi guna
mempertahankan existensinya dalam masyarakat.
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Pentingnya Kebiasaan Menabung Sejak Dini dan
Mengoptimalkan Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran

bagi Pelaku Usaha

(Muhammad Fahri)
Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi

Pendahuluan
Pada tugas KKN ini, saya niatkan untuk berada di Pondok

Pesantren. Saya sendiri mengakui bahwa saya juga kurang dalam ilmu
agama. Maka dari itu, selain untuk tugas KKN, saya berharap
mendapat ilmu yang lebih ketika di pondok pesantren tersebut.
Pondok Pesantren Modern Al-Amin Palur adalah nama dari Pondok
Pesantren yang saya jadikan lokasi kegiatan KKN. Sesuai namanya
“Palur”, pondok ini bertempat di Desa Palur, sebuah desa yang berada
di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Pondok Pesantren
Modern Al-Amin didirikan di bawah naungan Yayasan Darut Taqwa Al-
Amin. Pesantren ini didirikan pada tanggal 30 Oktober 2000 oleh Kyai
Hartono A.I., S.Ag., M.M.

Pondok Pesantren Modern Al-Amin adalah pesantren yang
memberikan ilmu agama dan ilmu umum yang sesuai dengan
kurikulum pendidikan nasional kepada santri, guna mencetak santri
yang berilmu, beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang mampu
mengamalkan agama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
menciptakan generasi bangsa yang sholeh dan sholihah yang diridhoi
oleh Allah SWT. Seiring dengan berjalannya waktu, Pondok Pesantren
Al-Amin menyelenggarakan pola pendidikan, pembinaan, dan
pengembangan santri untuk keunggulan dan kesempurnaan melalui
program pendidikan yang utuh dan terpadu. Setiap komponen dalam
sistem pendidikan yang utuh dan terpadu ini dioptimalkan perannya,
sehingga tidak terjadi split (perpecahan) dan contradiction
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(perbenturan) antara satu komponen dengan yang lain. Tujuan
pendidikan diarahkan untuk pemahaman agama Islam yang kuat
(tafaqhu fi addiin) dan kemampuan hidup bermasyarakat agar
mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akherat.

Pondok Pesantren Al – Amin adalah lembaga pendidikan
tradisional islam, tempat para santri belajar agama islam dan
menerapkan ajaran islam menjadi bentuk perilaku yang islam. Secara
garis besar, pondok pesantren dibagi menjadi tiga
yaitu salaf, khalaf dan perpaduan antara salaf dan khalaf. Dan di
Pondok Pesantren Al- Amin ini menggunakan kurlikulum Perpaduan
salaf dan khalaf. Mengajarkan kitab kuning, juga mengajarkan mata
pelajaran umum. Selain menggunakan metode bandongan/ sorogan,
hafalan namun juga menggunakan metode pembelajaran yang
modern seperti diskusi, ceramah, presentasi. Santri dibiasakan bersifat
kesalehan ritual kesalehan ritual individual dan juga menumbuhkan
kesalehan sosial. Memiliki keilmuan dari kitab-kitab kuning dan
mencari penghidupan dari pemerintahan. Alumni santri boleh kembali
ke daerah asal untuk melakukan pembaharuan kehidupan, sehingga
daerah tersebut menjadi maju. Fasilitas sarana prasarana disesuaikan
dengan kebutuhan dengan tetap berprinsip kesederhanaan dan
kehematan. Jenjang pendidikan dibatasi oleh waktu minimal, tetapi
memberikan kesempatan bagi yang proses belajarnya kurang standar.

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya
pendidikan yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap,
pengetahuan, kecerdasan, dan ketrampilan, kemampuan berinteraksi
dengan masyarakat luas, serta meningkatkan kesadaran terhadap
lingkungan dan alam. Atas pendidikan seperti inilah yang ditawarkan
oleh pondok pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia. Wacana
tentang pondok pesantren tidak terlepas dari komponen yang melekat
pada pondok pesantren itu sendiri yang perannya pada masyarakat.
Walau di masa pandemi seperti ini, para santri juga mematuhi
protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, memakai masker, dan lain-

https://www.kompasiana.com/tag/salaf
https://www.kompasiana.com/tag/khalaf
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lain. Itu semua perjuangan para santri untuk melawan pandemi Covid-
19. Para santri juga sangat rindu dengan keadaan normal seperti biasa.
Di mana semua kegiatan bisa terlaksanakan dengan lancar tanpa ada
halangan. Tidak seperti sekarang yang semuanya serba terbatas. Dan
para santri Pondok Pesantren Modern Al-Amin berharap keadaan
seperti ini segera berakhir dan normal kembali seperti dulu, serta
semua kegiatan santri berjalan seperti normal.
Keadaan Pondok Pesantren Modern Al-Amin saat pandemi.

Pembukaan aktivitas pembelajaran di pesantren di masa
pandemi Covid-19 tersebut menarik untuk dikaji, karena pendidikan
pesantren merupakan pendidikan keagamaan berasrama di mana para
santri hidup dalam proses interaksi yang berlangsung secara terus
menerus. Daya tampung asrama pesantren pada umumnya terbatas,
seperti peralatan mandi, cuci, dan kakus yang digunakan secara
bersama, serta sanitasi lingkungan pesantren secara kuantitas juga
terbatas.

Urgensi pembelajaran tatap muka di pesantren pesantren
yang telah siap melakukan pembelajaran tatap muka kembali pada
masa pandemi Covid-19, tentu saja sangat menyadari kemungkinan
risiko terburuk yang akan dihadapi misalnya santri atau warga
pesantren lainnya, seperti ustaz dan pengasuh pesantren terkena
Covid-19. Namun demikian, pembelajaran tatap muka dan
mengundang santri untuk kembali ke pesantren harus dilakukan oleh
pihak pesantren untuk mencapai visi dan misi pendidikan berbasis
pesantren.

Dalam konteks seperti itu, pendidikan pesantren dapat disebut
sebagai pola pembelajaran dua puluh empat jam, pembelajaran bukan
saja tatap muka di kelas, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari.
Seluruh aktivitas santri adalah pembelaran dan pembiasaan ajaran
agama Islam dalam lingkup kehidupan pesantren. Pembiasaan seperti
itu dapat disebut sebagai living Islam atau Islam yang hidup yang di
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praktikkan oleh warga pesantren. Pada pendidikan pesantren kita
bakal menemukan empat pilar pendidikan yang digagas UNESCO, yakni:
(1) learning to know (belajar untuk mengetahui), (2) learning to do
(belajar untuk terampil melakukan sesuatu), (3) learning to be (belajar
untuk menjadi seseorang), dan (4) learning to live together (belajar
untuk menjalani kehidupan bersama). Pilar learning to know kita
temukan pada proses pembelajaran di mana ustadz tidak hanya
mengajar tetapi juga berdialog, dan menuntun, serta membimbing
santri menguasai pengetahuan keagamaan. Pilar learning to do, dapat
dilihat pada apa yang sudah dikaji, dipelajari dibiasakan untuk
diaktualisasikan. Pesantren juga sangat memperhatikan bakat dan
minat santri yang merupakan praktik dari pilar learning to be.
Sementara pilar learning to live together dapat dilihat pada kehidupan
asrama santri, sejak awal mereka sudah dibiasakan untuk hidup
bersama, saling menghargai perbedaan, dalam konteks hidup bersama
itu para santri dibiasakan mempraktikkan nilai-nilai keislaman dan
nilai-nilai luhur bangsa.

Praktik pembelajaran semacam itu juga tidak dapat ditunda
hingga masa pandemi Covid-19 yang tidak ada kepastian kapan
berakhir. Karena itulah pesantren memilih membuka kembali
pembelajaran tatap muka di pesantren dengan memperhatikan
ketentuan pembelajaran tatap muka yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dan berupaya sekuat mungkin untuk menaati protokol
kesehatan. Penutup Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di
pesantren merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak bisa dihindari
dan tidak bisa digantikan dengan pola pembelajaran lain seperti
pembelajaran jarak jauh. Hal ini dikarenakan pendidikan pesantren
tidak hanya menerapkan pembelajaran yang bertujuan transformasi
pengetahuan semata tetapi juga menerapkan pembelajaran praktik
langsung atas pengetahuan yang sudah dan sedang diajarkan kepada
para santri. Praktik langsung ini mengharuskan pembelajaran tatap
muka dan kehadiran santri secara fisik di pesantren. Pola
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pembalajaran seperti itu merupakan pola pembelajaran living Islam
dan pola pembelajaran bagaimana hidup bersama dalam kerangka
pembentukan karakter santri. Proses pembelajaran tatap muka yang
dilakukan pesantren di tengah pandemi Covid-19 tak perlu terlalu
dikhawatirkan. DPR RI perlu mengawasi pemerintah agar pesantren
terus mempraktikkan pedoman pembelajaran tatap muka dan menaati
protokol kesehatan dengan ketat.
Masalah yang dihadapi Pondok Pesantren Modern Al-Amin akibat
pandemi

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang masih
dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sampai
sekarang. Di luar itu pembelajaran sekolah dasar sampai dengan
perguruan tinggi, baik lembaga pendidikan di bawah naungan
Kemendikbudristek maupun Kemenag, semua dilaksanakan secara
daring.

Jadi, lockdown yang paling benar ala pesantren itu. Benar-
benar menjaga keluar masuknya penghuni pesantren. Mobilisasi dan
interaksi sosial santri dibatasi dengan dunia luar dan sebaliknya.Tak
sembarang orang bisa masuk, hatta pejabat sekalipun. Mereka harus
melalui penjagaan yang ketat dan lolos tes kesehatan.

Dengan keadaan seperti ini PPKM yang semakin di perpanjang,
di pondok pesantren juga mengalami banyak masalah entah itu
perekonomian, pembelajaran bagi santri. Yang berdampak besar yaitu
perekonomian yang sangat menurun. Entah itu dr donatur pondok
yang berkurang maupun dari biaya santri yang masih banyak
tunggakan atau belom bisa bayar. Dari pihak manajemen pondok juga
memahami situasai seperti ini mungkin banyak wali santri yang banyak
kena PHK, bisnis yang menurun penjualannya, walau banyak masalah
yang di hadapi Pondok Pesantren Modern Al-Amin tetap melakukan
aktivitas pembelajaran tatap muka dengan tetap melaksanakan prokes,
dan sesuai aturan yang di tentukan oleh pemerintah.
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Dan sesuai progam kerja yang saya ajukan di KKN kali ini.
Mengsosialisasi penting nya menabung sejak dini. Karena banyak
santri yang belom mengerti pentingnya menabung sejak dini. Dan di
usia mereka yang masih gemar jajan dan boros. Menabung merupakan
hal penting, tidak hanya untuk masa depan tapi juga untuk memenuhi
kebutuhan yang di luar rencana. Tapi, tidak semua santri dapat
menabung secara rutin. Walau mendapat uang saku yang pas - pasan
tidak ada alasan untuk tidak bisa menabung. Meskipun dengan uang
saku yang pas-pasan Anda masih tetap bisa menabung. karena begitu
pentingnya memiliki tabungan, maka tidak ada salahnya jikapara santri
mulai membiasakan diri untuk menabung. Hal ini penting agar masa
depan keuangan para santri berjalan dengan baik.

Selain mensosialisasikan penting nya menabung saya juga
membantu UMKM Pondok Pesantren Al – Amin. UMKM adalah
sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan
usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan
batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah
karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM
dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif
yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang
meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan
usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dengan membantu usaha Pondok Pesantren Modern Al - Amin,
yaitu toko pakaian dan ini unit usaha Pondok yang baru buka ketika
saya KKN. Perubahan tren fashion harus segera ditangkap oleh para
pelaku usaha yang dituntut untuk terus menyesuaikan
strategi bisnis sehingga dapat beradaptasi mengikuti sekaligus
menJawab kebutuhan tren yang sedang digemari oleh masyarakat.
Pandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap berbagai aspek
kehidupan manusia, termasuk dalam bidang fashion. Dampak negatif

https://www.tempo.co/tag/tren-bisnis
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pandemi mengganggu jalannya bisnis para pelaku UMKM (Usaha
Mikro Kecil dan Menengah),

Pada awal kemunculan pandemi, penjualan pakaian merosot
tajam. Karena, kala itu masyarakat memiliki prioritas yang lebih
penting dibandingkan dengan berbelanja produk fashion, seperti
membeli masker untuk persediaan, kemudian hand sanitizer atau
disinfektan. Namun, seiring berjalannya waktu, tren fashion terus
berkembang dan beradaptasi mengikuti perubahan gaya hidup
masyarakat, contoh jelasnya adalah produk masker, kita ketahui
bersama bahwa dewasa ini masker sangat berarti bagi penampilan
seseorang. Oleh karena itu, produsen masker tidak hanya membuat
satu model masker saja, melainkan ada banyak jenis masker. Namun
dengan keterbatasan barang yang belum lengkap, semoga ada solusi
untuk kedepannya. Selain toko pakaian Pondok Pesantren Al – Amin
juga memiliki Usaha Koperasi bagi santri dan warga sekitar Pondok
Pesantren dengan menyediakan barang atau kebutuhan sehari-hari
yang sudah berkembang dengan baik.
Solusi yang dilakukan selama KKN di Pondok Pesantren Modern Al -
Amin

Pondok Pesantren Modern Al – Amin mengeluarkan kebijakan-
kebijakan guna bertahan dalam masa pandemi. Adanya pandemi ini
menyebabkan lemahnya kegiatan belajar mengajar, Administrasi
kelembagaan dan terguncangnya ekonomi pesantren, Kegiatan belajar
mengajar harus tetap dilakukan dengan metode pembelajaran tatap
muka. Hal ini dikarenakan pendidikan pesantren tidak hanya
menerapkan pembelajaran yang bertujuan transformasi pengetahuan
semata tetapi juga menerapkan pembelajaran praktik langsung atas
pengetahuan yang sudah dan sedang diajarkan kepada para santri.
Praktik langsung ini mengharuskan pembelajaran tatap muka dan
kehadiran santri secara fisik di pesantren.

Strategi bertahan yang dilakukan oleh santri ini merupakan
kemampuan santri dalam mengelola sumber daya atau aset yang ada

https://www.tempo.co/tag/tren-fashion
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untuk mencapai kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan
bersama, tujuan yang dimaksudkan yaitu agar semua santri dapat
terlindungi kesehatannya dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan
baik di pondok pesantren modern Al – Amin baik aktivitasnya dalam
pendidikan dan pengajaran maupun yang lainnya. Diantara strategi
yang dilakukan santri dalam proses bertahan di Pondok pada masa
Pendemi virus covid-19 saat ini, yaitu :
1. Dengan Mematuhi dan Menjalankan Protokol Kesehatan

Pemerintah Cara atau strategi ini guna agar kita terhindar dari
penularan virus covid-19 sehingga para santri akan tetap sehat
dan bisa melakukan aktifitas keseharian dengan baik.

2. Mewajibkan Santri untuk Mencuci Tangan dengan Menggunakan
Sabun Dengan melakukan cara ini agar santri tetap menjaga
kebersihan juga karena terkadang virus yang menempel di tangan
sehingga para santri diwajibkan tetap selalu waspada dan
mencuci tangannya di tempat pencucian yang sudah disediakan di
depan gerbang pondok dan di berbagai daerah pintu lainnya.
Sehingga ketika santri sudah menajalankan strategi ini maka insya
allah akan terhindar dari virus yang menempel pada tangan,
karena virus atau bakteri tidak bertahan lama dan akan mati.

3. Memakai Masker dan Tetap Menjaga Jarak Masker disebut dapat
menjaga tetsan (droplet) yang mengandung virus yang dilepaskan
ketika seseorang berbicara, batuk, atau bersin agar tidak keluar
dan menginfeksi orang lain. Masker juga memiliki manfaat lainnya,
yakni meningkatkan kemungkinan kita untuk menjauhkan diri
secara fisik dengan orang lain. Bahkan seperti yang juga
dikampanyekan di tengah pandemic covid-19 yakni jaga jarak
adalah cara terbaik juga untuk mencegah penyebaran covid-19.
Maka setiap hari kita membutuhkan pengingat yang dimana
masker adalah sebuah salah satu pengingat yang memberitahu
kita untuk selalu berhati-hati. Oleh karena itu jika peringatan
mengenakan masker terus digaungkan maka akan semakin
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banyak orang yang menjaga jarak social, sehingga dapat menekan
penularan virus.

4. Berwudhu Sebelum munculnya wabah virus corona (covid-19),
islam telah mengajarkan cara mencegah dan mengantisipasi
segala penyakit sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw.
Selain menjaga pola hidup sehat, Rasulullah memerintahkan
umatnya untuk menjaga wudhu. Oleh karena itu wudhu
merupakan bagian dari ilmu thaharah (bersuci) yang artinya
membersihkan diri dari hadas dan najis. Jika seseorang berwudhu
dengan sempurna dan menjaganya. Maka malaikat akan
senantiasa mendoakannya. Sehingga manfaat wudhu ini dapat
mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus.

Konsep menabung dari dulu sudah ada, baik dilakukan di
rumah atau di bank. Konsep-konsep menabung tergantung oleh
masing-masing individu. Banyak cara yang dilakukan individu untuk
dapat menabung di bank baik dengan menyisihkan sebagian
pendapatan, mengurangi pengeluaran, maupun menunda konsumsi.
Bagi santri Pondok Pesantren Modern Al - Amin, tindakan menabung
sebagian diatur oleh setiap santri sendiri.

Sosialisasi kepada para santri Pondok Pesantren Modern Al –
Amin tentang pentingnya menabung sejak dini. Menabung adalah
salah kegiatan pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk
menyiapkan dana cadangan di kemudian hari. Tabungan memiliki
peran tersendiri dalam menjamin kestabilan keuangan untuk
mempersiapkan berbagai risiko atau jika mengalami hal yang tidak
diinginkan kemudian hari. Secara tidak langsung, manfaat menabung
yang paling utama berguna untuk membantu seseorang mengetahui
tentang prioritas dalam keuangan.

Berbagai manfaat menabung yang telah dijelaskan
sebelumnya merupakan tujuan yang saya tujukan kepada santri yang
dapat menjadi latar belakang tips untuk mengajarkan anak dalam
menabung. Saya selayaknya membantu anak untuk membiasakan diri

https://qoala.app/id/blog/keuangan/tabungan/
https://qoala.app/id/blog/tag/tips/
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hidup hemat sedini mungkin, serta mengatur keuangan dengan baik.
Baik menabung di celengan ataupun di bank, manfaat menabung bagi
anak adalah guna mensukseskan pengembangan diri anak dan serta
merencanakan persiapan masa depan. Selain mengajarkan anak cara
menabung yang benar. Bagi anak-anak usia dini yang telah mulai
belajar menabung, berbagai manfaat menabung pun tidak hanya akan
didapatkannya di usia muda, melainkan juga untuk masa depan di saat
telah menjajaki usia dewasa. Oleh karena itu, kebiasaan menabung
perlu dimulai sedini mungkin. simak manfaat menabung, sebagai
berikut:
1. Memahami Konsep Mengatur Keuangan
2. Menerapkan Hidup Hemat
3. Menghargai Uang yang Dimiliki
4. Melatih Kedisiplinan
5. Melatih Kemandirian
6. Melatih Kesabaran
7. Merencanakan Penggunaan Uang
8. Mencegah Berutang
9. Mengajari Konsep Dana Darurat
10. Melatih Anak Membuat Keputusan Bijak
11. Memupuk Kebiasaan Menabung Hingga Dewasa
12. Mempersiapkan Masa Depan Anak

Saat ini banyak generasi muda terutama santri yang merasa
kesulitan untuk menabung. Alasannya tak lain karena banyak godaan
yang menjadikan malas menabung. Seperti halnya lebih suka jajan dari
pada disisihkan untuk ditabung. Contohnya kalau jajan minuman
kekinian pasti bisa beli. Sebenarnya, bukan karena malas, tetapi tidak
mampu, tidak mengerti, atau tidak terbiasa. Maka dari itu, penting
kembali diingatkan agar para santri mau menabung, serta selalu
mengingatkan bahwa apa yang kita inginkan adalah hanya sebuah
nafsu belaka, tetapi apa yang kita butuhkan akan berpengaruh bagi
kehidupan kita. Maka dari itu, menjelaskan serta mengingatkan pada
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para santri untuk bisa mengatur keuangan untuk masa depan dan
untuk masa tua nanti. Mungkin ada beberapa masalah yang mungkin
di alami para santri. Masalah pertama, tentu karena tidak mengerti
cara menabung.

Masalah kedua karena tidak terbiasa menabung. Jika dibiarkan
sampai dewasa, maka akan sangat sulit sekali untuk menabung. Sebab,
menabung itu adalah satu hal yang harus dilakukan secara terus
menerus dengan disiplin. Jadi, mulai dari sekarang, tidak ada yang
namanya terlambat. Mulailah pelan-pelan untuk menabung dan rutin.
Misalnya seminggu sekali, atau dua minggu sekali atau sebulan sekali.
Jumlahnya tak harus banyak. Sebenarnya, kuncinya adalah rutin.
Memang awalnya akan sulit, tapi jika dipaksa maka nanti akan terbiasa.

Ada beberapa langkah untuk mempermudah menabung. Dan
dengan ini bisa membantu para santri Pondok Pesantren Al – Amin
semakin giat menabung. Berikut langkah mudah untuk menabung :

1. Pasang niat menabung mulai sekarang. Tidak harus nanti kalau
sudah kerja, atau nanti kalau sudah punya uang banyak.
Karena semakin kita mempunyai uang semakin banyak juga
kita ingin membeli suatu barang, jika belom ada niatan untuk
menabung.

2. Catat pengeluaran dan pemasukan. Dengan mencatat
Pengeluaran dan Pemasukan keuangan kita bisa mengontrol
bagaimana arus keuangan santri pondok pesantren modern Al
–Amin.

3. Dari catatan itu bisa diketahui berapa uang yang bisa dihemat
dan ditabung.

4. Jika kamu diberi uang bulananan/mingguan orang tua, maka
amankan sebagian untuk ditabung. Bisa 10 persen atau
berapapun sesuai kemampuanmu. Jika nanti ada sisa uang
jajan di akir bulan, maka bisa kamu jadikan tambahan
tabungan.
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5. Menabunglah yang proposional. Jangan sampai kamu
kelaparan karena semua uang jajan kamu tabung.

6. Menabung bisa untuk tujuan tertentu, misal beli barang A atau
untuk jalan-jalan. Dengan tujuan itu kamu akan bersemangat
untuk menabung. Tapi, usahakan menabung juga demi masa
depan.

7. Tujuan lain untuk menabung adalah untuk kebutuhan
mendadak. Seperti halnya saat ini dalam masa pandemi Covid-
19. Banyak orang tua yang terdampak pada penghasilannya.
Dengan melaksanakan sosialisasi pentingnya menabung bagi

santri di Pondok Pesantren Al – Amin antusias santri sangat bagus.
Mungkin sebelum melakukan sosialisasi mereka belom mengetahui
bagai mana penting nya menabung sejak dini. Saat melakukan
sosialisasi ada beberapa santri sudah menabung. Entah itu buat beli
barang yang mereka mau atau yang lain nya, buat membantu orang
tua. Mereka yang sudah mengetahui bagai mana pentingnya
menabung bisa memotifasi teman sesama santri yang belom tau
bagaimana pentingnya menabung sejak dini. Dan selama ini masih
banyak santri yang berboros – boros untuk jajan dan belom menabung.
Semoga setelah saya melaksanakan KKN tahun ini, bisa memberi
banyak manfaat bagi santri betapa pentingnya menabung sejak dini.
Dan harapan saya seluruh santri bisa menyisihkan uang untuk
menabung.

Situasi pandemi yang melanda Indonesia telah memberikan
dampak yang luar biasa besar di berbagai sektor, termasuk sektor
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satu lini bisnis yang ikut
terdampak adalah bisnis fashion dan apparel. Berikut ini beberapa
cara yang bisa kamu terapkan untuk menjalankan dan merintis bisnis
fashion di tengah pandemi.

1. Unique Selling Point
Untuk bisa bersaing dengan brand lain, bisnis fashion atau

pakaian yang kamu geluti haruslah memiliki unique selling point atau
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keunikan yang tidak banyak dimiliki oleh brand lain. Mulai dari desain
pakaian, packaging, hingga filosofi produk yang diciptakan. Misalnya
bisnis apparel dengan brand Bornndeer. Keunikan Bornndeer
selanjutnya adalah semangat untuk donasi dan perhatian kepada
hewan. "Ketika orang-orang membeli produk Bornndeer secara tidak
langsung mereka bisa menyayangi hewan lain yang tidak memiliki
majikan.

2. Manajemen Bisnis Bisa dari Rumah
Di tengah situasi saat ini, aktivitas dan mobilitas menjadi

terbatas sehingga manajemen atau pengaturan bisnis perlu bisa
dijalankan dari rumah. Mulai dari designing, produksi,
packaging, pemesanan dan lainnya benar-benar harus bisa lakukan
dari rumah. Tidak tergantung harus dari kantor, toko maupun rumah
produksi lain.

3. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Untuk mempertahankan dan memajukan bisnis di zaman

sekarang kolaborasi dengan pihak lain sangat penting. Untuk
menciptakan inovasi baru, pelaku usaha perlu belajar dari desainer lain,
menggandeng penjahit yang punya keterampilan berbeda, hingga
pelaku kreatif yang jago dalam memasarkan produk. Kolaborasi juga
bisa menumbuhkan semangat untuk berjalan bersama melawan
pandemi.

4. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak
Untuk mempertahankan dan memajukan bisnis di zaman

sekarang kolaborasi dengan pihak lain sangat penting. Untuk
menciptakan inovasi baru, pelaku usaha perlu belajar dari desainer lain,
menggandeng penjahit yang punya keterampilan berbeda, hingga
pelaku kreatif yang jago dalam memasarkan produk. Kolaborasi juga
bisa menumbuhkan semangat untuk berjalan bersama melawan
pandemi.

5. Manfaatkan Media Sosial
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Tips selanjutnya yang sangat penting menjalankan bisnis
digital dan di tengah pandemi saat ini adalah menggunakan media
sosial. Tidak hanya Instagram dan Facebook melainkan juga platfom
video seperti TikTok. Ketiganya adalah media sosial yang paling mudah
digunakan untuk mendukung bisnis. Selain caranya mudah,
operasional dan menyebarkan produknya sangat gampang.

6. Siasati dengan Sistem Pre Order
Untuk menekan pengeluaran biaya dan kerugian karena

produk yang belum terjual, kamu bisa menyiasatinya dengan
sistem Pre Order. Sehingga pakaian yang diproduksi adalah pakaian
yang sudah pasti ada pembelinya.

Meskipun saat ini patut pula dikritik adalah hadirnya
pesantren-pesantren yang eksklusif berbiaya mahal yang memanjakan
anak-anak didik dan membuat mereka berjarak dengan masyarakat. Di
pesantren jenis ini anak-anak tidak terdidik untuk tangguh dan mandiri
karena mereka hanya ditugaskan untuk belajar agama dan ilmu lain.
Padahal, roh pesantren adalah inklusivitas, kemandirian, ketangguhan,
dan keluwesan bergaul dengan masyarakat.

Maka pondok pesantren ini juga memiliki strategi atau cara
tersendiri demi menjaga agar tidak terkena penyebaran virus covid-19,
dengan melakukan seperti menjaga kebersihan di lingkungan sekitar
pondok, melaksanakan aktifitas dengan memakai masker, selalu
menyediakan tempat pencuci tangan demi menjaga dari penyebaran
virus, menyediakan disinfektan demi menjaga dari virus atau bakteri
yang menempel, dan selalu menjaga jarak. Oleh karena itu, dari semua
cara yang telah dilakukan ini guna untuk menjadikan lingkungan
pondok pesantren tetap nyaman dan tentram. Meskipun pada masa
pandemi seperti ini, segala progam kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang ada di pondok pesantren tetap dilakukan secara
normal tanpa mengurangi eksistensi visi dan misi pondok itu sendiri,
sehingga para santri bisa memperoleh wawasan dan memperdalam
keilmuannya.
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Maka keluarga Pondok Pesantren Modern Al - Amin harus
waspada dari penularan virus covid-19 saat ini, dengan begitu kita juga
harus menerapkan protoler keseahatan yang sudah ditetapkan oleh
kementrian kesehatan dan di samping itu kita juga harus menjaga
kebersihan dilingkungan sekitar kita agar tidak mudah terkena
penularannya. Adapun beberapa himbauan cara untuk
penanggulangannya seperti sebagai berikut :
1. Menerapkan PHBS dengan sering mencuci tangan dengan sabun

atau cairan pembersih tangan yang mengandung alcohol.
2. Menghindari kontak dengan hewan, pasar hewan dan agar tidak

mengkonsumsi daging mentah atau daging hewan liar.
3. Menghindari kontak dengan orang sakit, jika mengalami gejala-

gejala demam dan gangguan pernafasan maka menghindari
keluar rumah kecuali untuk berobat, segera berobat, gunakan
masker dan menerapkan etika bersin/batuk.

4. Memakai pelindung wajah dan kacamata.
5. Memakai sarung tangan saat berpergian.
6. Memakai jubah atau baju panjang guna menutupi tubuh agar

tidak terkena penularan.
7. Ketika memasuki ruangan jangan lupa untuk memakai disinfektan

agar terhindar dari virus disekitar kita.
8. Jaga jarak kepada orang lain disekitar kita sesuai yang sudah

ditetapkan oleh Dinas kesehatan.
9. Sering konsultasi kepada dokter tentang menjaga imun agar tetap

kuat.
10. Mengkonsumsi buah-buah an dan minum vitamin agar kekebalan

tubuh kita tetap terjaga dll.
Virus corona membawa pegaruh di dalam kehidupan santri di

pondok pesantren Modern Al – Amin, hal ini dapat dilihat dari
berbagai macam kegiatan yang menimbulkan kerumunan mulai
diminimalisir pada masa terdampaknya pandemi Virus Corona, aturan-
aturan baru mulai diterapkan seperti kewajiban memakai masker
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didalam pondok, kewajiban mencuci tangan menggunakan sabun,
serta larangan berkunjung walisantri ataupun larangan masyarakat
luar pondok untuk berkunjung didalam pondok. Dalam sub bab ini
akan dijelaskan mengenai pengaruh pandemi virus covid-19 dalam
kehidupan keluarga pondok pesantren Modern Al - Amin selama masa
pandemi.

Hasil dari solusi selama kegiatan di Pondok Pesantren Modern
Al – Amin mengenai unit usaha pondok pesantren yaitu toko pakaian.
Saya turut memberi masukan, bagaimana dengan menambah barang
dagangan seperti perlengkapan pramuka dan mainan anak sebagai
tambahan, dimana beberapa barang tambahan masih berada di satu
pasar yang sama. Selain itu, penanggung Jawab unit usaha Pondok
Pesantren dituntut untuk kreatif dan tetap optimis dalam menjalankan
perdagangan ini. Dengan keadaan seperti ini media sosial bisa menjadi
salah satu solusi. Saya juga turut membuatkan akun facebook sebagai
media penjualan karena menurut saya facebook saat ini menjadi salah
satu platform jualan yang sangat popular selain aplikasi e-commerce
lain. Dan semoga masukan dan saran saya bisa membantu penjualan
di unit usaha pesantren. Dan usaha Pondok Pesantren Modern Al –
Amin bisa
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Pemanfaatan Lahan dan Pekarangan Rumah Untuk Hidroponik
Dalam Upaya Ketahanan Pangan di Masa Pandemic Covid-19

(YULI KRISTIANTO)
Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakuktas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ringkasan
Di masa Pandemi ini dibutuhkan cara untuk ketahanan pangan

warga salah satunya dengan bercocok tanam. Metode yang paling baik
digunakan dilahan sempit seperti pekarangan warga adalah
Hidroponik. Hidroponik merupakan budidaya tanaman tanpa media
tanah. Diperoleh beberapa masalah prioritas yang harus ditangani
berupa belum adanya pemahaman bercocok tanam dengan metode
Hidroponik. Solusi yang akan diberikan ke Mitra adalah dengan
memperkenalkan pola cocok tanam hidroponik dilahan sempit. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk memanfaatkan halaman rumah yang
kosong atau tidak memiliki fungsi sebagai sarana lahan pertanian yang
dapat memiliki nilai jual dan konsumsi pada tanaman yang di tanam
serta mengurangi penyebaran mata rantai covid-19 di kelurahan Waru
dan memenuhi anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Kesimpulan
dari metode yang di lakukan didapat bahwa pertanian halaman rumah
sangat berpotensi sebagai penunjang atau pengganti pertanian di
lahan pada masa covid 19 ini, yang mana segala aktifitas di luar rumah
sangat harus di batasi oleh pemerintah guna memutus mata rantai
covid 19. Budidaya ini dilakukan dalam skala kecil dan diutamakan
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Latar Belakang

Virus covid 19 yang mewabah di seluruh dunia termasuk
Indonesia telah membawa dampak di berbagai bidang bukan hanya
merupakan krisis kesehatan, namun juga krisis di bidang kemanusiaan,
ekonomi dan sosial. Karang Taruna sebagai salah satu pilar sosial telah
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melakukan berbagai upaya untuk membantu pencegahan dan
penanganan COVID-19 di masyarakat diantaranya dengan melakukan
sosialisasi dan edukasi, penyemprotan desinfektan, pembagian masker,
serta membantu penyaluran bantuan sosial dari berbagai pihak. Akan
tetapi, kiprah karang taruna tidak hanya fokus pada kegiatan untuk
menangani masalah pandemi COVID-19 saat ini, tetapi juga melakukan
antisipasi berupa ketahanan pangan. COVID-19 telah menyebabkan
sebagian warga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pangan
bergizi, sementara gizi tersebut sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan imunitas. Bantuan sosial tentu tidak selalu tersedia dan
tidak untuk jangka panjang. Oleh karena itu penting untuk
memperkuat ketahanan pangan masyarakat, dimulai dari rumah
seperti bercocok tanam.

Bagi warga kota bercocok tanam menjadi hal yang sulit
dilakukan karena terbatasnya lahan. Saat ini pola bangunan warga
kota adalah apartemen dan perumahan minimalis dimana notabene
warga memiliki luas tanah yang sempit, kondisi tanah yang kritis dan
keterbatasan jumlah air. Maka hal tersebut dibutuhkan solusi agar
warga kota dapat bercocok tanam. Didasarkan hal tersebut, pola
tanam hidroponik menjadi salah satu alternatif yang baik bagi warga
kota agar tetap dapat bercocok tanam dilingkungan sekitarnya.
Melalui kegiatan ini, warga tidak hanya didorong untuk memenuhi
kebutuhannya secara lebih mandiri, tetapi juga lebih produktif untuk
menambah pendapatan mereka. Hidroponik merupakan metode
bercocok tanam yang biasanya digunakan untuk menanam sayuran.
Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat
dibutuhkan tubuh.
Penjelasan Lokasi KKN

Desa Waru merupakan suatu wilayah desa yang terletak di
kecamatan Kebakkramat, kabupaten Karanganyar. Desa Waru meliputi
terdiri beberapa 10 dukuhan. Potensi khusus yang ada di Desa Waru
adalah sumber daya alam baik secara material dan non material yang
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dimiliki secara pribadi oleh masyarakat. Sumber daya material yaitu
berupa sawah, perkebunan, ladang, peternakan, industri kecil, industri
sedang dan besar, jasa dan perdagangan. Sumber daya non material
seperti jenis pendidikan, pekerjaan, jenis keterampilan, kesenian dan
budaya. Desa Waru mayoritas penduduknya berkerja dilahan
persawahan padi dan karyawan swasta.
Penjelasan Bagaimana Pandemi di Lokasi KKN

Pandemi Virus Covid-19 memang menjadi momok utama di
dunia, karena setiap orang bisa tertular Virus Corona. Masalah apa
yang dihadapi masyarakat akibat pandemi Di Desa Waru:
Di bidang kependidikan

Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu Work From Home
(WFH). Kebijakan inimerupakan upaya yang diterapkan kepada
masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah.
Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang
terdampak akibat adanya pandemi covid-19 tersebut. Dengan adanya
pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga
mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan
mengganti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan
menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Dengan menggunakan
sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai
masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran
yang belum selesai disampaikan oleh guru kemudian guru mengganti
dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena
tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak.

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM,
keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau HP yang dimiliki
orangtua peserta didik, kesulitan akses internet, kondisi listrik yang
tidak stabil, dan keterbatasan kuota internet yang bisa disediakan oleh
orangtua. Belajar dari rumah pada hakikatnya tidak hanya untuk
memenuhi tuntutan kompetensi (KI-KD) pada kurikulum, tetapi lebih
ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah dan
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kemandirian Peserta didik. Guru harus bisa lebih kreatif dan inovatif
dalam menyajikan materi pelajaran dan memberi tugas kepada
peserta didik, agar terwujud kegiatan pembelajaran yang lebih
bermakna, menginspirasi, dan lebih menyenangkan agar peserta didik
tidak mengalami kejenuhan belajar dari rumah
Perekonomian

Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat
pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi
masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup, sekolah diliburkan, restoran
tidak menerima makan-minum di tempat, dan sebagainya. Segala
aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi,
social distancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus
baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun di sisi lain, social
distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan
orang kehilangan pekerjaan, jadi 'korban' Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang
menyerang itu sendiri.

Peningkatan angka pengangguran yang semakin tinggi dapat
menyebabkan banyak kemungkinan buruk bila tidak ditangani dengan
cara yang tepat. Jika melihat kemungkinan terburuk dengan
penanganan yang tidak tepat tingkat penanggungan yang tinggi dapat
mengakibatkan angka kemiskinan mencapai dibawah garis batas atau
negatif yang menyebabkan semua sektor bisa saja tidak bergerak,
dengan kemiskinan yang meningkat dan tidak adanya lapangan
pekerjaan bisa timbul masalah lain yang lebih besar yaitu kelaparan.
Kelaparan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhan pangannya yang diakibatkan oleh kemiskinan
yang disebutkan sebelumnya.
Pandemi Covid 19 Mengakibatkan Di Kelurahan Waru Mengtiadakan
Perlombaan 17 Agustus.

Agar suasana HUT RI tetap semarak dan meriah warga
masyarakat kelurahan waru diimbau untuk menghias lingkungan
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misalnya pengecatan jalan, pemasangan bendera disepanjang jalan,
dan pemasangan lampu hias digapura yang tidak berpotensi
meninbulkan kerumunan. Walaupun tidak ada perlombaan, saya yakin
17 Agustusan tetap semarak. Dengan menghias lingkungan atau pun
melakukan kegiatan perlombaan kecil yang tidak mengundang banyak
kerumunan.
Dampak Covid 19 Di Desa Waru Mengakibatkan Mengtiadakan
Hajatan.

Penerapan protokol kesehatan harus bener- bener dipatuhi
agar lokasi hajatan pernikahan tidak terjadi lokasi penyebaran covid 19.
Bagi siapapun penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang tidak
mematuhi protokol kesehatan akan ditindak tegas oleh aparat
keamanan dalam hal ini polisi dan satpol pp dengan membubarkan
acara saat itu juga.
Solusi Selama KKN Di Desa Waru

Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa
darurat penyebaran virus covid 19. Dampak pandemi prose
pembelajaran dilakukan dari rumah secara daring pada satuan
pendidikan dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui
teknologoi komunikasi, informasi, dan media yang mendukung secara
konsepsi memiliki tujuan yang baik. Pembelajaran jarak jauh yang
dilakukan guru lewat media onlone seperti whatsapp, google meet,
google from, ms team.

Permasalahan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah
belum meratanya akses jaringan internet, mahalnya biaya kuota.
Namun kelurahan waru mengadakan pemasangan wifi untuk
pemperkuat akses jaringan internet dalam untuk mempersejahtehkan
masyarakat dalam dimasa pandemi covid 19 ini.

Permasalahan utama di desa-desa ini adalah ketergantungan
sumber pangan berupa bahan pokok dan sayur-mayur yang harus
dipasok dari luar daerah, sehingga ketersediaan yang sedikit dan harga
yang mahal. Selain itu di masa pandemi ini juga membuat warga



— 228 —

semakin khawatir untuk berpergian walaupun hanya sekedar membeli
bahan pangan di pasar.

Hal itu semakin menegaskan tentang pentingnya metode
hidroponik untuk dijadikan model usaha pertanian. Realita di lapangan
berkata bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui seperti
apa tanaman hidroponik, masih banyak masyarakat yang nggan untuk
melakukan kegiatan berkebun, meskipun banyak masyarakat yang
sudah menyadari pentingnya kebutuhan tanaman baik sayuran dan
buah bagi kebutuhan hidup (Dwiratna, Widyasanti, dan Rahmah, 2016).

Teknologi ini merupakan salah satu cara budidaya tanaman
menggunakan prinsip penyediaan larutan hara sesuai dengan
kebutuhan tanaman. Pada awalnya, istilah hidroponik hanya ditujukan
untuk menggambarkan cara menumbuhkan tanaman dalam sistem air,
akan tetapi saat ini mencakup semua sistem yang menggunakan
larutan hara baik dengan penambahan medium inert maupun tidak
(seperti pasir, kerikil, rockwool, vermikulit) untuk dukungan mekanis
[1,2]. Hidroponik adalah cara bercocok tanam alternatif di wilayah
dengan lahan pertanian yang terbatas Hidroponik semakin banyak
dikenal dan dilakukan oleh masyarakat karena berbagai alasan seperti

a. kebutuhan sayuran semakin meningkat seiring dengan
peningkatan penduduk.

b. keterbatasan lahan dan ruang.
c. mewujudkan kawasan mandiri pangan.
d. efisiensi dalam penggunaan lahan.
e. pertumbuhan gulma
Budidaya hidroponik merupakan metode budidaya tanpa

menggunakan media tanah, tetapi memanfaatkan air/larutan mineral
bernutrisi yang diperlukan oleh tanaman dan bahan lainnya sebagai
pengganti media tanah yang mengandung unsur hara seperti sabut
kelapa, serat mineral. Dalam pengabdian ini digunakan media
Rockwoll yang mempunyai kelebihan dibandingkan media lainnya
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karena mempunyai perbandingan komposisi air dan udara yang ideal.
Beberapa keuntungan budidaya hidroponik:

1. Sayuran yang ditanam tidak kontak langsung dengan tanah
sehingga hasilnya lebih bersih dan sehat.

2. Sayuran jarang terserang hama dan penyakit, serta nutrisi yang
dicairkan sudah sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh
tanaman.

3. Tidak membutuhkan lahan yang luas.
4. Memiliki nilai jual yang tinggi.
5. Hasil panen sayur dapat langsung dimanfaatkan dalam keadaan

segar.
Program Dapur Hidup

Disebut Dapur Hidup karena sewaktu-waktu kebutuhan
pangan pokok seperti sayuran dan sebagainya tersedia di pekarangan.
Pemanfaatan pekarangan rumah yang paling cocok dilakukan adalah
dengan ditanami oleh tanaman seperti sayuran atau sebagai Dapur
Hidup. Menurut Sismihardjo (2008), lahan pekarangan dapat
dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman, termasuk
budidaya tanaman buah dan sayuran serta sebagai salah satu bentuk
praktek agroforestri.

Program Dapur Hidup ini juga sejalan dengan salah satu
strategi Kementerian Pertanian RI menghadapi pandemi Covid-19
adalah mengoptimalkan lahan pekarangan dengan tanaman pangan
untuk kebutuhan pangan keluarga. Ketahanan pangan keluarga di saat
dan pasca pandemi Covid-19 menjadi semakin penting untuk
mendukung ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan pangan sekaligus untuk meningatkan imunitas tubuh
anggota keluarga, baik dari jumlah, kualitas, keragaman, maupun
keterjangkauan atatau kemudahan untuk memperolehnya.

Oleh sebab itu program Dapur Hidup tidak hanya dilakukan
pada saat pandemi Covid-19, tetapi diharapkan dapat dilakukan secara
berkelanjutan atau terus-menerus, artinya masyarakat yang
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memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga
harus berupaya agar produktivitas lahan pekarangan tetap
berlangsung dengan basis sumberdaya tanaman. Selain itu
berkelanjutan secara ekonomis, keluarga atau rumah tangga dapat
mencukupi kebutuhan pangannya dari pekarangan sekaligus mampu
mengembalikan tenaga dan biaya yang dikeluarkan dari kegiatan
Dapur Hidup tersebut.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang direncanakan
termasuk dikategorikan dalam bidang Pertanian dengan mengusung
konsep Dapur Hidup. Dalam hal ini karena berkaitan dengan
pengelolaan pangan dalam upaya memanfaatkan lahan bagai tempat
tumbuh dan berkembangnya tanaman.
1. Menganalisis sosial yang dilakukan untuk mengetahui masalah

yang terjadi di daerah desa waru, lalu menyusun program.
2. Proses perizinan dengan ketua RT setempat untuk

melaksanakan program Dapur Hidup.
3. Sosialisasi (penyampain materi kepada masyarakat khususnya

ibu ibu tentang program Dapur Hidup atau pemanfaatan lahan
pekarangan untuk menanam sayuran guna memenuhi
kebutuhan pangan sehari-hari.

4. Demonstrasi kegiatan menanam sayuran dari bibit bersama
dengan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga.

5. Pemasangan infografis guna mengedukasi masyarakat
mengenai manfaat yang didapat jika mengkonsumsi sayuran
dan bahayanya mengkonsumsi sayuran yang mengandung
pestisida.

6. Pemindahan tanaman sayuran ke media tanam baru setelah
tanaman berumur sekitar 10 hari atau setelah tanaman
sayuran muncul 3 sampai 4 helai daun.

7. Proses perawatan tanaman sayuran seperti pemberian vitamin
organik setiap seminggu sekali dan pemberian cairan



— 231 —

pembasmi hama setiap 3 hari sekali juga tidak lupa untuk selalu
mengecek kondisi tanaman sayuran dari hama.

8. Proses memanen tanaman sayuran.
9. Pengolahan hasil panen tanaman sayuran.
Hasil Solusi Selama KKN

Langkah awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah
penulis melakukan analisis sosial yang dilakukan untuk mencari
permasalahan yang terjadi di daerah desa waru Analisis sosial
dilakukan dengan cara mengamati lingkungan sekitar dan juga
berdiskusi dengan ketua RT setempat tentang permasalahan yang ada
di daerah desa war. Setelah itu penulis membuat program usulan
“Dapur Hidup” guna mengatasi permasalahan yang ada di daerah
tersebut. Penulis melakukan perizinan dengan ketua RT setempat
untuk melaksanakan program usulan “Dapur Hidup”, setelah
mendapat izin dan diikuti dengan diterimanya surat balasan untuk
melaksanakan program usulan, penulis mulai menyusun serangkaian
kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat
setempat khususnya ibu rumah tangga.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan
sosialisasi. Sosialisasi dipilih penulis sebagai kegiatan pertama karena
sosialisasi merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan atau
nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah
kelompok atau masyarakat. Sebuah sosiolog menyebut sosialisasi
sebagai teori mengenai peranan (role Theory). Karena dalam proses
sosialisasi diajarkan pera-peran yang harus dijalankan oleh individu.
Adapun tujuan sosialisasi yaitu memberikan pengetahuan dan
keterampilan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan,
menambahkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien
serta mengembangkan kemampuan untuk membaca, menulis, dan
bercerita, membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan
yang ada pada masyarakat. Dengan tujuan tersebut penulis yakin
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abhwa sosialisasi merupakan hal yang tepat untuk dijadikan kegiatan
awal untuk program ini.

Proses sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan materi
mengenai program dapur hidup atau pemnafaatan lahan pekarangan
rumah untuk ditanami sayuran. Penulis memilih sayuran seperti
pakcoy, sawi dan kangkung. Adapun alasan penulis memilih ketiga
sayuran tersebut, seperti;

1. Jenis tanaman yang mudah untuk ditanam atau tidak
memerlukan perlakuan khusus saat menanamnya serta cocok
dengan iklim panas maupun hujan.

2. Jenis tanaman ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk
tumbuh sampai waktu panen sehingga sangat cocok dengan
waktu penelitian yang sedang dijalankan.

3. Jenis tanaman ini sangat digemari oleh banyak orang dan dari
semua kalangan usia.

4. Jenis tanaman ini mengandung segudang manfaat yang sangat
baik bagi kesehatan tubuh.

5. Bibit dari jenis tanaman ini sangat ekonomis atau murah hingga
tidak menyulitkan masyarakat dari segi finansial.
Manfaat bagi kesehatan tubuh yang terkandung dalam

sayuran tersebut jika dikonsumsi dan manfaat yang didapat ketika
melakukan program Dapur Hidup ini.

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan demonstrasi.
Demonstrasi merupakan kegiatan cara mempraktikkan kegiatan
program Dapur Hidup secara lebih terperinci. Penulis mempraktikkan
dan menunjukkan cara menanam sayuran dan juga bagaimana proses
perawatan tanaman sayuran. Demonstrasi ini dilakukan dengan
mengajak ibu-ibu sekitar untuk menanam sayuran bersama di
pekarangan rumah ketua RT yang sebelumnya sudah disetujui oleh
ketua RT setempat. Proses menanam sayuran dilakukan bersama
dengan 3 ibu rumah tangga yang sudah setuju untuk melakukan
demonstrasi ini, proses menanam sayuran ini tetap berjalan sesuai
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dengan aturan pemerintah yaitu dengan menerapkan protokol
kesehatan seperti memakai masker dan tidak berkerumun.

Masing masing dari ibu rumah tangga tersebut menanam
jenis tanaman yang berbeda, ibu rumah tangga 1 menanam sayuran
pakcoy, ibu rumah tangga 2 menanam sayuran sawi dan ibu rumah
tangga 3 menanam sayuran kangkung. Semua fasilitas penanaman
sayuran disediakan oleh penulis dengan bahan berupa polybag dan
juga benih sayuran. Dengan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Siapkan polybag ukuran 25 cm dan polybag ukuran 30cm.
2. Masukkan tanah ke dalam polybag (tanah bisa diambil dari

lahan tanah yang tersedia di dekat daerah tersebut).
3. Lalu taburkan beberapa benih sayuran.
4. Setelah itu siram dengan air dan ditempatkan di tempat yang

terkena sinar matahari.
5. Waktu yang bagus untuk melakukan penanaman sayuran yaitu

di sore atau pagi hari.
Manfaat dari sayur-mayur yang ditanam, barcode yang dapat

diakses dan menunjukkan tutorial atau cara menanam sayuran dengan
lengkap dan jelas, hingga bahayanya mengkonsumsi sayuran yang
sudah terkontaminasi dengan pestisida. Infografis dipasang di mading
yang telah disediakan dan dibeberapa tempat yang sekiranya akan
banyak dilihat oleh masyarakat. Pemasangan infografis bertujuan
untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi
sayuran organik bagi kesehatan tubuh dan bahayanya mengkonsumsi
sayuran yang terkena pestisida seperti yang kita ketahui pestisida
sering digunakan petani untuk membasmi hama.

Setelah tanaman sayuran sudah muncul 3 sampai 4 helai
daun, penulis bersama ibu-ibu rumah tangga yang ikut serta, mulai
untuk memindahakan tanaman sayur pakcoy dan sawi ke media tanam
baru, pemindahan tanaman yang sudah berumur sekitar 10 hari,
proses ini dilakukan agar tanaman dapat berkembang dengan lebih
besar sesuai dengan nutrisi yang didapat yaitu dengan media tanam
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yang lebih besar. Dengan begitu hasil tanaman pun nantinya akan
lebih maksimal. Proses pemberian vitamin atau pupuk dan cairan
pembasmi hama yang berasala dari air cucian beras masih dilakukan
secara sama yaitu seminggu sekali untuk pupuk atau vitamin organik
dan 3 hari sekali untuk cairan pembasmi hama atau air cucian beras.
Tanaman sayuran pakcoy, sawi dan kangkung merupakan tanaman
yang tumbuh kembangnya sangat cepat, terlebih lagi jika mendapat
perawatan yang baik dan ditempatkan di tempat yang terkena sinar
matahari langsung.

Tanaman sayuran yang sudah berumur 2 hingga 3 minggu
sudah bisa dipanen. Proses panen tanaman sayuran dilakukan
bersama ibu-ibu rumah tangga yang sudah berpatisipasi dari awal.
Cara memanen tanaman sayuran pakcoy, sawi dan kangkung bisa
dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Cukup dipotong menggunakan pisau/cutter atau
2. Dipetik dengan menggunakan tangan disetiap helai batang
daunnya.

Cara ini dilakukan agar tanaman sayuran masih bisa tumbuh
dan berkembang hingga beberapa kali masa panen. Setelah proses
memanen tanaman sayuran penulis bersama dengan ibu-ibu rumah
tangga yang ikut serta mengolah sayuran yang sudah dipanen untuk
dikonsumsi.

Pengolahan sayuran pakcoy, sawi dan kangkung dapat dibuat
menjadi berbagai jenis makanan, tetapi disini peneliti memilih dan
mencoba membuat sayuran tersebut menjadi tumis pakcoy dengan
tambahan tahu putih dan bumbu-bumbu lainnya. Cara menbuatnya
pun sangat mudah, peneliti bersama ibu-ibu rumah tangga yang ikut
serta pun hanya butuh menyiapkan bumbu-bumbu dasar seperti cabai
dan bawang, dengan tambahan tahu putih juga saus tiram. Setelah jadi
hasil olahan sayuran yang sudah menjadi hidangan lauk pauk bisa
dikonsumsi bersama keluarga. Olahan sayuran ini menjadi makanan
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pelengkap yang secara gizi terpenuhi dan dengan proses pembuatan
yang mudah.
Penutup

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa program Dapur Hidup atau pemanfaatan
lahan pekarangan rumah sebagai tempat untuk menanam sayuran, di
daerah desa waru merupakan solusi yang tepat untuk diterapkan di
daerah ini. Program Dapur hidup ini memiliki hasil yang baik.
Permasalahan ekonomi yang terjadi di daerah ini sudah berhasil
ditanggulangi dengan adanya program Dapur Hidup ini.

Ibu-ibu rumah tangga berhasil menekan biaya pengeluaran
untuk kebutuhan pangan sehari-hari di tengah pandemik covid 19
yang melanda. Disamping itu juga kebutuhan gizi keluarga pun masih
bisa terpenuhi. Program dapur Hidup ini juga terbukti dapat mengisi
waktu luang menjadi lebih bermanfaat. Seperti yang kita ketahui
waktu luang banyak tersedia dikarenakan kaharusan untuk perbanyak
menghabiskan waktu dirumah guna menekan penyebar luasan virus
covid 19.
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Mewujudkan Desa Bangkit di Era Pandemi Melalui Kuliah Kerja
Nyata (di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura)

(ZENITA NURAMKINA)
Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Lokasi KKN
Lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) berada di Desa Singopuran,

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Lokasi ini dipilih karena
lokasi tersebut adalah daerah domisili mahasiswa. Desa Singopuran
memiliki luas wilayah 133 Ha. Desa Singopuran memiliki 3 dusun, 6 RW
dan 29 RT. Desa Singopuran memiliki jumlah penduduk sebanyak 7363
jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 3586 jiwa sedangkan penduduk
perempuan berjumlah 3777 jiwa. Berdasarkan struktur mata
pencaharian penduduk, mata pencaharian penduduk sebagian besar
sebagai PNS / ABRI, yaitu sebanyak 1674 penduduk. Sedangkan
berdasarkan riwayat pendidikan penduduk, sebagian besar penduduk
adalah lulusan SLTA yaitu sebesar 35,1 %.
Pandemi Dilokasi KKN

Fenomena pandemi membawa petaka bagi kehidupan sosial
dan budaya masyarakat khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Terlebih
sejak diberlakukannya social distancing yang kemudian diubah
penamaannya menjadi phsyical distancing. Pada pemberlakuannya,
masyarakat diimbau agar menjauhi kontak fisik antara satu orang
dengan lainnya, selalu berdiam di rumah, menghindari kerumunan,
selalu mencuci tangan, hingga selalu memakai masker. Bahkan saat
COVID-19 sedang gencarnya, muncul tagar “dirumahaja” di media
digital sebagai aksi seruan agar tidak keluar rumah dan menghindari
penyebaran virus. Semua kegiatan beralih fungsi dari yang asalnya
serba tatap muka, menjadi daring atau dalam jaringan. Ibadah di
tempat beribadah ditiadakan sementara, sekolah diliburkan sementara
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dan belajar online lewat media digital, pegawai kantor yang bekerja
dari rumah / work from home (WFH), dan lain-lain.

Tidak terkecuali dilokasi KKN mahasiswa. Pandemi juga
menyebar hingga ke Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura.
Sedangkan di Desa Singopuran sendiri yang terkonfirmasi ada 161
orang dengan kasus aktif ada 28 orang. Untuk pasien dengan gejala,
ada 14 orang yang meninggal dunia, 88 orang sembuh, rawat inap ada
3 pasien, isolasi mandiri sebanyak 19 orang dan isolasi rumah sehat
ada 3 orang. Untuk pasien tanpa gejala, ada 3 orang yang isolasi rumah
sehat, dan sembuh sebanyak 31 orang. Untuk suspek ada 6 orang,
rawat inap sebanyak 2 pasien dan selesai pemantauan sebanyak 4
orang. Per Juni 2021, Kabupaten Sukoharjo berada pada zona oranye
atau tingkat risiko penularan virus corona sedang. Status zona tersebut
sudah berlangsung lama dan diharapkan tidak ada kenaikan.

Sedangkan untuk Kecamata Kartasura juga berada pada zona
oranye atau tingkat risiko penularan virus corona sedang. Kasus Covid-
19 di Kabupaten Sukoharjo juga sudah mulai mengalami tren
penurunan. Kondisi ini berlangsung beberapa hari setelah
ditetapkannya PPKM Level 4. Kecamatan Kartasura sendiri pernah
memberlakukan PPKM Darurat level 4 Covid 19 pada tanggal 3 - 20 Juli
2021. Ada beberapa usaha yang melanggar sehingga harus ditutup
oleh petugas. Meski begitu, sekarang ini belum bebas dari pandemi
Covid-19. Sehingga masyarakat tetap harus waspada dan mematuhi
protokol kesehatan secara ketat. Apalagi dengan adanya perpanjangan
PPKM hingga 23 Agustus 2021, masyarakat harus dapat menaati
peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturannya.
Masalah yang dihadapi masyarakat akibat pandemi

Masalah Covid-19 juga dikhawatirkan berdampak pada
peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa
beragam seperti pencurian alat pelindung diri, pembuatan hand
sanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan,
penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Tindakan kriminal yang
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lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan,
mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak
terkendali. Tindakan kriminal akibat pandemi Covid-19 ini sudah marak
diberitakan di media massa. Tragisnya, ada beberapa tindakan kriminal
tersebut bermotif dari kurangnya pemasukan ekonomi akibat pandemi
Covid-19.

Sektor pendidikan juga ikut terdampak karena adanya pandemi.
Dimana biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung,
namun sudah beberapa bulan ini di lakukan via online. Bukan hanya
tenaga pengajar yang bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar tapi orang tua juga ikut mendampingi anak anak-
anak belajar dirumah, baik untuk membantu menjelaskan mata
pelajaran maupun menemani mengerjakan tugas sekolah. Selain itu,
adanya penutupan sekolah dan terbatasnya interaksi sosial, anak-anak
dapat merasa bosan untuk tinggal dan belajar di rumah. Kebijakan
physical distancing yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran
wabah, memaksa perubahan sistem dari pendidikan formal di sekolah
atau perguruan tinggi dengan sistem online skala nasional.

Selain disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, fasilitas dan
sumber daya juga tidak kalah pentingnya. Faktanya masih banyak
sekali anak-anak yang terkendala fasilitas untuk belajar bukan hanya
murid, tapi juga tenaga pendidik dan orang tua murid yang kesulitan
baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop
maupun pulsa untuk koneksi internet. Sistem pembelajaran online ini
secara tidak langsung membuat kesenjangan sosial ekonomi menjadi
semakin melebar saat Pendemi

Dengan kondisi seperti ini banyak orang tua kesulitan untuk
mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun dalam
kondisi lain orang tua bisa berhadapan dengan pilihan yang sangat
sulit antara memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak.
Hal ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah yang semakin
meningkat.
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Pembatasan pelayanan publik juga mulai dilakukan oleh
pemerintah yaitu dengan menghimbau kepada pegawai-pegawai
untuk melakukan Work From Home (WFH). Dengan banyaknya instansi
penyelenggara layanan publik yang membatasi layanan, pemerintah
menginisiasi layanan online bahkan sampai meniadakan pelayanan
sementara, menjadi satu fenomena yang harus dilakukan.

Pemberlakuan WFH ini memang tidak diberlakukan kepada
seluruh penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa
bidang yang tidak dapat melakukan WFH, seperti Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terkait dengan perekaman KTP-El, mengenai
pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan STNK
di Samsat, dan bidang lain yang memerlukan kedatangan masyarakat
secara langsung. Walaupun tidak memberlakukan WFH, tetapi tetap
memberlakukan pembatasan pelayanan publik.
Solusi yang dilakukan selama KKN

Saat pandemi, pemerintah memberlakukan PPKM bagi warga
negaranya. PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk
membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan
kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi
penularan COVID-19. Berdasarkan penjelasan diatas, mahasiswa
tertarik untuk membuat solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh
masyarakat dikarenakan adanya pemberlakuan physical
distancing. Solusi utama yang dilakukan berkaitan dengan program
studi mahasiswa yaitu program studi Ilmu Administrasi Negara. Selain
itu, mahasiswa juga melakukan solusi lain diluar program studi yang
berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Secara umum, Administrasi Negara adalah program studi yang
mempelajari bagaimana mengelola administrasi secara lebih spesifik,
khususnya mempelajari administrasi negara atau administrasi
pemerintahan dan unsur-unsur di dalamnya. Pada jurusan Ilmu
Administrasi Negara mempelajari dunia pemerintahan mulai dari
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sistem pemerintahan, pembangunan, kebijakan publik, mempelajari
bagaimana pelayanan masyarakat yang benar, hingga segala hal yang
berkaitan dengan birokrasi.

Maka dari itu sesuai dengan prodi mahasiswa, mahasiswa
membuat program kerja yang berkaitan dengan administrasi di Kantor
Desa Singopuran, yaitu melakukan pendataan data administrasi Desa
Singopuran. Dari program kerja utama tersebut, ada beberapa
program kerja didalamnya sebagai solusi permasalahan diatas, yaitu
mengupdate profil desa di Wikipedia, membuat poster infografis
kependudukan, membuat poster alur pelayanan dan syarat pendukung
pembuatan dokumen kependudukan, serta struktur organisasi
pemerintahan desa.

Salah satu proses yang ada di dalam program kerja mahasiswa
adalah mencari data yang berkaitan atau relevan dengan topik yang
ingin dicari. Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan
informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka,
lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu
keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai
sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan
(observasi) suatu objek. Oleh karena itu data yang baik adalah data
yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan
mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran
tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan.

Dalam proses program kerja mengupdate profil desa di Wikipedia,
mahasiswa perlu mencari data di Kantor Desa Singopuran. Hal
tersebut dikarenakan data yang dicari berkaitan dengan administrasi
desa. Pada program kerja mengupdate profil desa di Wikipedia,
mahasiswa mencari data profil desa yang sumbernya berasal dari buku
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Data
yang diambil yaitu berupa sejarah desa, batas wilayah desa, kondisi
sosial, dan lain-lain.
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Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya yaitu mengolah data.
Pengolahan data dilakukan untuk menghasilkan informasi atau
pengetahuan dari data mentah (yang telah dicari sebelumnya).
Kemudian informasi tersebut diubah ke dalam bentuk digital dengan
cara melakukan sunting pada halaman web Wikipedia. Informasi yang
didapat di Wikipedia yaitu mengenai sejarah desa, batas wilayah desa,
dan pembagian wilayah desa. Program kerja ini sudah berjalan dan
terlaksana dengan baik. Selain itu tidak ada kendala yang terjadi saat
pembuatan program kerja ini.

Dalam proses program kerja pembuatan poster infografis
kependudukan, mahasiswa perlu mencari data di Kantor Desa
Singopuran. Hal tersebut dikarenakan data yang dicari berkaitan
dengan administrasi desa. Pada program kerja membuat poster
infografis kependudukan, data yang dicari bersumber dari data
kependudukan dan data monografi Desa Singopuran. Kependudukan
meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana
jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,
migrasi, serta penuaan. Dengan demikian data kependudukan adalah
segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak
resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan
(pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik
angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus UU No.24 Tahun
2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah
data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai
hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Data yang didapat di Kantor desa Singopuran yaitu jumlah
penduduk, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan,
mata pencaharian, pendidikan, dan lain-lain. Setelah data diperoleh,
mahasiswa mengolah data tersebut menggunakan Microsoft Word
dan Microsoft Excel. Pengolahan data yang dilakukan yaitu membuat
grafik chart pada masing-masing data. Grafik merupakan sebuah
penyajian data yang berada dalam table yang kemudian ditampilkan
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berupa gambar. Fungsi dari grafik ialah untuk menggambarkan data-
data yang berupa angka-angka kebentuk yang lebih sederhana secara
detail dan menjelaskan perkembangan serta perbandingan suatu
objek maupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan
jelas.

Selain itu mahasiswa juga melakukan perhitungan pada beberapa
data untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Perhitungan yang
dilakukan yaitu perhitungan rasio wanita anak, rasio jenis kelamin dan
rasio angka ketergantungan. Rasio Anak Wanita adalah perbandingan
jumlah anak laki-laki dan perempuan berumur 0-4 tahun dengan
jumlah wanita usia reproduksi (15-49 tahun). Rasio Jenis Kelamin (RJK)
adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah
penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Sedangkan
untuk mencari rasio ketergantungan penduduk, mahasiswa harus
menghitung dengan rumus dependency ratio, yaitu jumlah penduduk
tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) dibagi dengan jumlah
penduduk produktif (15-64 tahun) lalu dikalikan 100.

Setelah selesai, mahasiswa mencetak design tersebut ke dalam
bentuk poster sebagai hasil dari program kerja. Selain poster dalam
bentuk fisik, mahasiswa juga mempublikasikan infografis
kependudukan Desa Singopuran pada media online instagram dengan
akun @zen.nurmkn. Dalam pembuatan program kerja tidak ada
kendala yang berarti dan telah berjalan dengan lancar.

Program kerja selanjutnya yaitu membuat poster alur pelayanan
dan syarat pendukung pembuatan dokumen kependudukan. Dalam
proses program kerja membuat poster alur pelayanan dan syarat
pendukung pembuatan dokumen kependudukan, mahasiswa perlu
mencari data di Kantor Desa Singopuran. Hal tersebut dikarenakan
data yang dicari berkaitan dengan pelayanan yang ada di Kantor Desa
Singopuran. Alur Pelayanan adalah urutan proses pelayanan sejak
mendaftar, diproses sampai dengan meninggalkan tempat pelayanan.
Sedangkan yang dimaksud syarat pendudukung pembuatan dokumen
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kependudukan yaitu berkas/dokumen yang diperlukan sebelum
melakukan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan. Dokumen
kependudukan meliputi KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat
Pindah Masuk dan Surat Pindah Keluar. Dengan begitu masyarakat
yang ingin melakukan pelayanan bisa paham apa yang perlu
dipersiapkan sehingga tidak memakan waktu yang lama di tempat
pelayanan.

Sumber data yang dicari berasal dari wawancara dengan salah
satu pegawai desa di Kantor Desa Singopuran dan dengan kepala Desa
Singopuran. Setelah data didapat, data diolah dengan menggunakan
Microsoft Word untuk menghasilkan informasi. Kemudian mahasiswa
membuat design grafis berdasarkan informasi yang telah didapat.
Pembuatan design dilakukan dengan menggunakan aplikasi Canva.

Tahap terakhir yaitu mencetak design tersebut menjadi poster.
Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar
ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan
informasi kepada khalayak ramai. Dibuatnya sebuah poster tentu
bukan tanpa sebab, tetapi memiliki maksud dan tujuan sendiri. Yang
secara umum tujuan dan maksud dibuatnya poster adalah sebagai
media publikasi supaya masyarakat dapat membacanya dan
melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut.
Informasi ini akan dipublikasikan melalui media online instagram
dengan akun @zen.nurmkn

Program kerja yang terakhir yaitu membuat struktur organisasi
pemerintahan desa. Dalam proses program kerja membuat struktur
organisasi pemerintahan desa, mahasiswa perlu mencari data di
Kantor Desa Singopuran. Hal tersebut dikarenakan data yang dicari
berkaitan dengan kelembagaan di Kantor Desa Singopuran. Struktur
organisasi didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk
mendefinisikan hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi
setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor ke dalam
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organisasi. Suatu struktur kemudian dikembangkan untuk menetapkan
bagaimana organisasi beroperasi untuk melaksanakan tujuannya.

Struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting
dalam suatu organisasi, sehingga dengan demikian struktur organisasi
juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Sumber data
yang dicari berasal dari buku Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) dan wawancara dengan salah satu
pegawai di Kantor Desa Singopuran. Setelah data didapat, mahasiswa
mengolah data dengan menggunakan Microsoft Word. Mahasiswa
membuat struktur organisasi dalam bentuk bagan / kerangka.
Tujuannya adalah untuk mengatur posisi pekerjaan sekaligus
pembentukan garis komunikasi dan wewenang. Susunan struktur
organisasi pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Urusan
Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan,
Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Dusun.

Setelah informasi terkumpul, mahasiswa membuat design grafis
struktur organisasi pemerintahan desa. Mahasiswa menggunakan
aplikasi Canva ketika membuat design grafis. Setelah selesai
mahasiswa berencana untuk mencetak design tersebut ke dalam
bentuk poster. Selain itu, mahasiswa juga berencana untuk
mempublikasikan poster pada media online instagram dengan akun
@zen.nurmkn. Dilakukan press release ke media online agar
masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat dengan akses yang
mudah.

Selain program kerja utama sesuai program studi, mahasiswa juga
melakukan program kerja di luar program studi. Seperti yang
dijelaskan sebelumnya, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan
pembatasan kegiatan untuk menangani penyebaran covid-19.
Akibatnya muncul berbagai masalah dalam masyarakat. Selain itu,
dengan keadaan yang tidak kunjung berhenti, muncul fenomena yang
disebut keletihan sosial (social fatigue) atau pandemic fatigue.
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Setelah dilakukan beberapa fase pembatasan sosial, terlihat
indikasi masyarakat menjadi semakin tidak peduli akan kondisi
pandemi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kejenuhan,
dan semakin mengabaikan protokol kesehatan dalam kehidupan
sehari-hari. Hal ini terefleksikan pada data yang menunjukkan bahwa
kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan setelah pembatasan di
awal tahun 2020 semakin tidak efektif menekan angka penularan baru.
Masyarakat yang semakin skeptis terhadap kebijakan pemerintah,
menyebabkan mereka tidak responsif terhadap pesan–pesan publik
dari pemerintah.

Fenomena ini sebagai social fatigue (keletihan sosial)
atau pandemic fatigue. Ini adalah kondisi dimana kondisi mental
masyarakat sudah jauh menurun dalam usaha melawan pandemi.
Kelelahan sosial itu adalah gejala pada masyarakat luas baik kolektif
maupun individu berupa menurunnya bahkan hilangnya motivasi
untuk bertahan, kepatuhan pada aturan dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, mahasiswa tertarik untuk
membuat program kerja sebagai solusi permasalah diatas. Program
kerja tersebut adalah membagikan hand sanitizer, membuat video
animasi dengan judul tips mengatasi cemas berlebihan, membagikan
masker serta membuat poster covid-19 awareness tentang
pencegahan dengan 5M dan cara mencuci tangan yang benar.

Dalam kondisi pandemi, hand sanitizer merupakan salah satu
perlengkapan yang banyak dibawa masyarakat kemana pun dan di
mana pun. Pada program kerja Pembagian hand sanitizer, mahasiwa
melakukan pembagian hand sanitizer pada beberapa masjid di daerah
Desa Singopuran. Handsanitazer yang dibagikan adalah hand sanitizer
dalam bentuk gel. Hand sanitizer gel dipilih karena lebih lama
menyerap di tangan. Hand sanitizer jenis ini juga sangat baik untuk
menjaga tangan bersih lebih lama sepanjang hari. Hal ini dikarenakan
jenis gel yang lebih lama menyerap pada kulit. Jumlah hand sanitizer
yaitu sebanyak 3 buah yang masing-masing berukuran 500 ml.
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Masjid ditentukan oleh mahasiswa sebagai target pemberian
hand sanitizer dikarenakan masjid merupakan salah satu tempat
berkumpul warga, baik dari warga daerah tersebut maupun dari luar
daerah. Meskipun ada kebijakan PPKM yang berlaku, masjid tetap
diperbolehkan mengadakan peribadatan berjemaah meskipunn hanya
dengan kapasitas 50 persen. Mahasiswa memberikan hand sanitizer
kepada takmir atau wakil dari masing-masing masjid. Kendala yang
dihadapi ketika melakukan program kerja ini yaitu ada beberapa
masjid yang takmirnya sudah pulang atau sedang sakit. Sehingga
mahasiswa perlu mencari masjid pengganti lain. Program kerja ini
sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar.

Program kerja seanjutnya yaitu pembuatan video animasi dengan
judul tips mengatasi cemas berlebihan. Video animasi adalah gambar
bergerak yang berasal dari berbagai macam kumpulan objek dan
disusun secara khusus sehingga akan bergerak sesuai alur semestinya
dalam hitungan waktu. Jenis objek yang dimaksud di antaranya seperti
gambar manusia, gambar hewan, tulisan teks, gedung dan masih
banyak lagi. Pembuatan video animasi dipilih agar masyarakat lebih
tertarik dan informasi lebih mudah dipahami.

Berdasarkan penjelasan diatas, mahasiswa tertarik membuat
video animasi dengan judul tips mengatasi cemas berlebihan. Setelah
materi dicari dan diolah, mahasiswa mulai membuat video animasi.
Pembuatan video animasi ini dilakukan dengan aplikasi animaker.
Sama dengan pengertian animasi, mahasiswa juga menambahkan
beberapa objek bergerak. Selain itu, mahasiswa juga menggunakan
transisi dan background music agar kualitas video menjadi lebih baik.
Setelah video animasi selesai, mahasiswa mempublikasikan hasilnya
melalui media online instagram dengan akun @zen.nurmkn. Kendala
yang ditemukan yaitu masalah koneksi internet, sehingga pembuatan
video memerlukan waktu yang lama. Kemudian yaitu mengenai durasi
video. Diawal, mahasiswa tidak mengetahui jika ingin dipublikasikan
melalui instagram durasi video hanya bisa selama 1 menit, sehingga
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mahasiswa perlu mengedit kembali video agar sesuai dengan
ketentuan. Program kerja ini telah berjalan dengan baik.

Program kerja selanjutnya yaitu pembagian masker. Masker
menjadi barang wajib pada masa adaptasi kebiasan baru akibat
pandemi virus corona. Meskipun masker adalah barang wajib dipakai
ketika keluar rumah, masih banyak warga yang tidak menaati
peraturan tersebut. Masih ada beberapa warga yang keluar rumah
tidak memakai masker. Maka dari itu target yang menerima masker
kain adalah warga Desa Singopuran, terutama yang tidak memakai
masker ketika keluar rumah atau berada di tempat publik / umum.

Program yang terakhir yaitu membuat poster covid-19 awareness.
Dalam program kerja ini ada dua sub-judul, yaitu tentang pencegahan
dengan 5M dan mencuci tangan dengan benar. Mengalahkan
penyebaran dan penularan virus corona tidaklah mudah. Namun,
beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi
mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di
beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat
pendoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di
negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. 5M
yang dimaksud yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, mahasiswa tertarik untuk
membuat poster covid-19 awareness tentang pencegahan dengan 5M
dan mencuci tangan dengan benar. Setelah data dicari dan diolah
menjadi informasi, mahasiswa akan mendesign grafis informasi
tersebut agar pembaca lebih tertarik. Pembuatan design akan
menggunakan aplikasi Canva. Selain membuat poster, mahasiswa
berencana untuk menempelkan poster tersebut ke beberapa tempat
publik di sekitar Desa Singopuran. Mahasiswa juga berencana untuk
mempublish design poster melalui media online instagram dengan
akun @zen.nurmkn.
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Hasil dari Solusi
Solusi yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan dalam bentuk

program kerja. Program kerja yang dilakukan yaitu mengupdate profil
desa di Wikipedia, pembuatan poster infografis kependudukan,
membuat poster alur pelayanan dan syarat pendukung pembuatan
dokumen kependudukan, pembuatan struktur organisasi, pembagian
hand sanitizer, membuat video animasi tentang tips mengatasi cemas
berlebihan, pembagian masker, dan pembuatan poster covid-19
awareness tentang pencegahan dengan 5M dan cara mencuci tangan
dengan benar.

Pada program kerja mengupdate profil desa di Wikipedia, hasil
yang didapatkan yaitu masyarakat dapat mencari profil desa dengan
mudah melalui Wikipedia. Informasi yang didapat di Wikipedia yaitu
mengenai sejarah desa, batas wilayah desa, dan pembagian wilayah
desa. Selama masyarakat mempunyai koneksi internet, masyarakat
dapat mencari informasi tersebut. Informasi yang didapat juga
informasi yang benar dan tepat, dikarenakan informasi yang didapat
bersumber dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Desa Singopuran.

Pada program kerja pembuatan poster infografis kependudukan,
hasil yang didapatkan yaitu masyarakat dapat mengetahui data
kependudukan yang ada di Desa Singopuran. Informasi yang didapat
yaitu jumlah penduduk total, jumlah penduduk laki-laki, jumlah
penduduk perempuan, struktur mata pencaharian, riwayat pendidikan,
jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, rasio wanita anak,
rasio jenis kelamin dan rasio ketergantungan. Selain itu, infografis
kependudukan juga dapat dijadikan referensi bagi pegawai desa di
Kantor Desa Singopuran apabila memerlukan data kependudukan.
Hasil dari program kerja ini yaitu berupa poster infografis
kependudukan. Poster telah diserahkan kepada Kepala Desa. Kepala
Desa Singopuran juga memberikan rasa terima kasih kepada
mahasiswa dan meminta soft file dari poster infografis
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kepenndudukan tersebut. Infografis kependudukan juga dipublikasikan
melalui media online instagram sehingga bukan hanya masyarakat
Desa Singopuran saja yang dapat mengakses, tapi juga masyarakat luas.
Masyarakat juga dapat mengakses infografis ini dengan mudah selama
memiliki koneksi internet dan akun instagram.

Pada program kerja pembuatan poster alur pelayanan dan syarat
pendukung pembuatan dokumen kependudukan, hasil yang
didapatkan yaitu masyarakat dapat mengetahui alur pelayanan dan
syarat pendukung pembuatan dokumen kependudukan di Kantor Desa
Singopuran. Selain itu, informasi juga dapat memudahkan pegawai
desa di Kantor Desa Singopuran apabila melakukan pelayanan
dokumen kependudukan. Informasi ini juga dipublikasikan melalui
media online instagram sehingga masyarakat Desa Singopuran dapat
mengakses dengan mudah informasi ini selama memiliki koneksi
internet dan akun instagram

Pada program kerja pembuatan struktur organisasi pemerintahan
desa, hasil yang didapat yaitu masyarakat dapat mengetahui struktur
organisasi pemerintahan Desa Singopuran. Informasi yang didapat
yaitu berupa sususan struktur organisasi pemerintahan desa. Mulai
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan
Umum, Kepala Urusan Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan,
Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi
Pelayanan dan Kepala Dusun beserta nama yang menduduki jabatan
tersebut.

Selain itu, struktur organisasi ini dapat dijadikan referensi bagi
pegawai desa di Kantor Desa Singopuran dalam melakukan tugasnya.
Pegawai lebih mengetahui tugas, kedudukan dan kewenangan yang
dimiliki. Struktur organisasi ini juga dipublikasikan melalui media
online instagram sehingga selama masyarakat memiliki koneksi
internet dan akun instagram, masyarakat Desa Singopuran dapat
mengakses informasi ini dengan mudah.
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Pada program kerja membagikan hand sanitizer, hasil yang
didapat yaitu dapat mengurangi penyebaran virus corona di Desa
Singopuran. Masjid sebagai tempat berkumpul warga ketika beribadah
akan tetap aman dari virus corona, selama masyarakat yang berada di
masjid melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, dengan selalu
menggunakan hand sanitizer secara teratur, diharapkan muncul
kebiasaan baru menggunakan hand sanitizer ketika selesai berkegiatan
agar masyarakat terhindar dari covid-19. Takmir atau wakil dari
masing-masing masjid juga turut memberikan rasa terima kasih
kepada mahasiswa atas hand sanitizer yang diberikan. Serta
mengharapkan hand sanitizer dapat digunakan dengan maksimal
sehingga dapat mengurangi penyebaran virus corona di dalam masjid

Pada program kerja pembuatan video animasi tentang tips
mengatasi cemas berlebihan, hasil yang didapat yaitu masyarakat
dapat mengetahui tips mengatasi cemas berlebihan. Kecemasan
masyarakat yang muncul akibat pandemi diharapkan dapat berkurang
bahkan hilang. Sehingga masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan
dengan pikiran positif. Dengan begitu, kesehatan mental masyarakat
akan selalu sehat. Video animasi ini dipublikasikan melalui media
online instagram sehingga selama masyarakat memiliki koneksi
internet dan akun instagram, masyarakat dapat mengakses informasi
ini dengan mudah.

Pada program kerja membagikan masker, hasil yang didapat yaitu
dapat mengurangi penyebaran virus corona di Desa Singopuran.
Selama masyarakat memakai masker ketika diluar rumah, masyarakat
akan tetap aman dari virus corona meskipun berada di tempat publik /
umum. Dengan penggunaan masker kain, diharapkan masker kain
yang diberikan dapat terus digunakan. Maka dari itu, dengan selalu
menggunakan masker secara teratur, diharapkan muncul kebiasaan
baru memakai masker saat keluar rumah agar masyarakat terhindar
dari covid-19
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Pada program kerja pembuatan poster covid-19 awareness
tentang pencegahan dengan 5M dan mencuci tangan dengan benar,
hasil yang didapatkan yaitu dapat mengurangi penyebaran virus
corona di Desa Singopuran. Masyarakat Desa Singopuran akan
mengetahui pencegahan apa saja yang harus dilakukan agar terhindar
dari covid-19. Pencegahan yang dimaksud yaitu dengan menggunakan
5M. Pencegahan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga
jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Selain itu,
masyarakat Desa Singopuran juga akan paham cara mencuci tangan
dengan benar. Dengan selalu melakukan pencegahan covid-19, baik
5M dan mencuci tangan dengan benar secara teratur, diharapkan
muncul kebiasaan baru agar masyarakat dapat terhindar dari covid-19.
Poster ini juga akan dipublikasikan melalui media online instagram.
Sehingga bukan hanya masyarakat Desa Singopuran saja yang dapat
mengakses, tapi juga masyarakat luas. Selama masyarakat memiliki
koneksi internet dan akun instagram, masyarakat dapat mengakses
informasi ini dengan mudah.
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Pendampingan Masyarakat menghadapi Masa Pandemi
Covid-19

(HER YANJI ALBIN PATRID)
Fakultas Hukum

Pendahuluan
Di masa pandemi covid-19 ini masih banyak masyarakat yang

mengabaikan protokol kesehatan dan juga banyak yang terdampak
perekonomiannya. Oleh karena itu kuliah kerja nyata (KKN) Universitas
Slamet Riyadi Surakarta adalah memberikan edukasi kepada
masyarakat untuk siaga, sigap dan Tangguh menghadapi bencana
wabah covid-19. Populasi kegiatan di desa Banyurip Kecamatan Jenar
adalah seluruh warga karena sasaran yang dituju adalah seluruh warga
dapat menjalankan protokol kesehatan, dan untuk yang produktif
dapat membuat lapangan pekerjaan, serta yang masih bersekolah
dapat belajar dengan baik meskipun dirumah.

Metode pelaksanaan KKN ini yakni program berorientasi kepada
pendampingan masyarakat dalam bidang ekonomi, menggali potensi
lokal, kombinasi media daring dalam mempersiapkan potensi sumber
daya manusia. Beberapa hasil yang dicapai dalam pengabdian ini
adalah pemahaman warga mengenai covid-19, cara mencegah hingga
membuat sendiri alat pelindung diri berupa masker dan hand sanitizer,
juga memberikan bimbingan belajar online bagi siswa, dan
mensosialisasikan memakai masker dan mencuci tangan menggunakan
sabun dan membantu membuatkan media online shop untuk
mempromosikan wirausaha.

Kondisi Desa KKN Banyurip adalah desa di kecamatan Jenar,
Sragen, Jawa Tengah. Masyarakat Banyurip mayoritas bermata
pencaharian sebagai wiraswasta/petani jagung/tebu. Hal ini didukung
oleh kondisi geografis desa yang terdapat banyak lahan lahan
wiraswasta dengan Ada beberapa masyarakat kelurahan Banyurip
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yang mengembangkan usaha jagung/tebu salah satunya Usaha
perkembangannya sejauh ini sudah menjangkau pasar luar daerah
seperti menjual jagung/tebu di pabrik-pabrik besar, Keadaan dan
Potensi Sumber Daya Alam Wilayah Desa/kelurahan Banyurip
merupakan wilayah yang terbuka dalam arti tidak terisolir.

Masyarakat Kelurahan Banyurip sebagian besar sudah
mempunyai alat transportasi pribadi sendiri, seperti sepeda motor,
mobil pribadi, dan truk pengangkut jagung/tebu. Yang digunakan
sebagai alat transportasi Kelurahan Banyurip, Kecamatan Jenar,
Kabupaten Sragen merupakan salah satu desa yang maju dengan
kondisi geografis yang terletak pada daerah yang dapat dikatakan
cukup maju. Kelurahan Banyurip terletak tidak jauh dari Kabupaten
Sragen/Kabupaten Kota Sragen dan dapat dikatakan cukup dekat
dengan akses kota atau transportasi yang mudah untuk ditempuh.
Kelurahan Banyurip sendiri memiliki 75% wiraswasta bekerja sebagai
wiraswasta dan 25 % sebagai karyawan PNS/Pegawai Negeri Sipil maka
dapat dikatakan Kelurahan Banyurip adalah kelurahan yang berpotensi
maju dalam bidang wiraswasta.
Hasil dan Pembahasan

Pandemi di lokasi KKN desa Banyurip yang saat ini terjadi di
masyarakat terutama desa Banyurip dimana tempat saya KKN sangat
memperhatikan sekali dimana Pandemi Covid-19 membuat para
petani jagung/tebu kualahan untuk mencari pekerja tebang
jagung/tebu, sebelum pandemi para pekerja kebanyakan tukang
bangunan. Saat pandemi, kondisi di kampung itu semakin tak menentu.
Para pekerja banyak yang gagal panen. Bersamaan beban bertambah
karena anak-anak harus belajar daring dari rumah. Padahal anak yang
SMA, SD, TK butuh kuota (internet) untuk belajar, ujar salah satu orang
tua. Setelah adanya pandemi keadaan di Banyurip menjadi melemah
para pekerja bangunan/petani yang sepi, tentu orang tua ada yang
berhenti berkerja karena tidak ada pekerjaan akibatnya perekonomian
melemah.
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Pemerintah telah menghimbau rakyatnya untuk melakukan sosial
distancing dengan menerapkan sistem school from home (sekolah dari
rumah) hal ini diharapkan akan memutus rantai penyebaran COVID
yang telah menjadi pandemi dunia. Demi mendukung kelancaran
program PJJ maka kiranya perlu diterapkannya strategi pembelajaran
untuk mencapai tujuan pembelajaran saat pandemi COVID. Meninjau
tumbuh kembang anak dalam bidang sosial dan kemasyarakatan yang
harus teranggu dengan danya pandemi corona, dibutuhkan support
system dari keluarga dan lingkungan sekitar sehingga efek buruk
selama masa pandemi tidak mengganggu tumbuh kembang anak.

Pembelajaran daring menjelaskan Pembelajaran Daring, online
atau Pembelajaran Jarak Jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi
standart pendidikan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dengan
menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung
antaras siswa dan guru maupun antara mahasiswa dengan dosen
sehingga melalui pemanfaatan teknologi tersebut proses belajar
mengajar bisa tetap dilaksanakandengan baik. Pembelajaran daring
adalah bentuk pembelajaran yang mampu menjadikan siswa mandiri
tidak bergantung pada orang lain.

Hal ini dikarenakan selama pembelajaran daring siswa akan fokus
pada layar gawai mereka untuk menyelesaian tugas ataupun
mengikuti diskusi yang berlangsung. Namun selama pembelajaran
daring berlangsung, banyak sekali kendala yang di temui, baik dari sisi
pendidik maupun peserta didik seperti permasalahan sarana dan
prasarana maupun permasalahan psikis dari pendidik dan peserta
didik. Situasi ini mengakibatkan peserta didik harus tetap tinggal
selama beberapa waktu dirumah (Stay at Home). Sehingga peserta
didik tidak memiliki kesempatan untuk bertemu teman sebaya atau
bahkan melakukan kegiatan diluar rumah. Akibatnya situasi tersebut
sangat mendukung terjadinya kebosanan bahkan frustasi dalam diri
peserta didik.
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Kesimpulan
Pandemi covid-19 membuat dunia pendidikan dan pertanian

harus bertindak cepat, salah satunya dengan pembelajaran daring.
Agar pembelajaran tetap berjalan dan memutus mata rantai
penyebaran virus. Peran serta orang tua tidak bisa lepas akan hal ini
sehingga dibutuhkannya motivasi terhadap anak untuk bisa tetap
bersemangat sekolah walapun secara daring. orang tua dituntut
mampu membimbing anak di rumah, begitupun dengan siswa. Siswa
dituntut untuk memahami materi yang disampaikan dan
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Diperlukannya
kordinasi yang baik juga antara orang tua dan guru. Langkah terakhir
yaitu diadakannya evaluasi agar hasil belajar anak meningkat. Berbagai
kendala yang dihadapi orang tua pada pembelajaran daring
diantaranya:
1. Sinyal internet yang terkadang susah
2. Kuota yang mahal kurang bisa penuh dalam mendampingi

anaknya
3. Orang tua kurang memahami materi, sehingga tidak bisa

maksimal dalam mengajari anak
4. Tidak adanya hanphone, sehinga perlu bertanya kepada

temannya secara langsung
Daftar pustaka

https://doi.org/10.21009/sarwahita.181.3
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