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ABSTRAK
COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan corona virus baru.
‘CO’ diambil dari corona, ‘VI’ virus, dan ‘D’ disease (penyakit). Sebelumnya,
penyakit ini disebut ‘2019 novel coronavirus’. Virus COVID-19 adalah virus baru
yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan severe acute respiratory
syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa. Hampir seluruh wilayah di
Indonesia terdapat kasus COVID-19 terutama di daerah Bali. Dari data yang diperoleh
menunjukkan terdapat peningkatan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Kabupaten
Karangasem. Peningkatan tersebut dikarenakan kurangnya kedisiplinan masyarakat
untuk mengikuti protocol kesehatan. Maka dari itu pentingnya meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Melihat kondisi
tersebut, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar hadir
membawa misi untuk membantu masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19
dengan cara mematuhi protocol kesehatan yang berlaku dengan menggunakan masker,
jaga jarak dan mencuci tangan. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat dengan
memberikan poster tentang cara pencegahan penularan COVID-19.
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ANALISIS SITUASI
Kegiatan pengabdiaan masyarakat
ini dilakukan di Kantor Desa Antiga
yang berlokasi di Desa Antiga
Kabupaten Karangasem. Berdsarkan
hasil observasi yang dilakukan secara
pengamatan langsung bahwa di Kantor
Desa Antiga masyarakat yang datang
tersebut kurang kesadaran akan
kesehatan dirinya sendiri, karena selama
observasi yang dilakukan terlihat
sebagian besar masyarakat yang datang
tidak mematuhi protokol kesehatan
yang berlaku seperti tidak memakai
masker dan menjaga jarak.

PERUMUSAN MASALAH
1. Kurangnya
pemahaman
masyarakat
mengenai
pencegahan covid-19
2. Kurangnya
kesadaran
masyarakat dalam menangani
Covid-19
SOLUSI YANG DIBERIKAN
1. Mengadakan kegiatan pembagian
masker dan disinfektan bagi pelaku
UMKM di lingkungan sekitar desa
Antiga
2. Melakukan kegiatan bersih-bersih
di lingkungan Wilayah Desa
Antiga.
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3. Melakukan penyemprotan cairan
desinfektan di setiap banjar
dilingkungan desa Antiga
METODE PELAKSANAAN
Dalam kegiatan pengabdian
kepada
masyarakat
Universitas
Mahasaraswati Denpasar menggunakan
metode pelaksanaan yaitu metode
observasi, metode ini adalah kegiatan
tahap awal yang dilaksanakan untuk
mengetahui bagaimana keadaan lokasi
yang akan digunakan sebagai tempat
pelaksanaan
kegiatan
untuk
merealisasikan program kerja yang
sudah di susun.

Gambar 1. Mahasiswa Universitas
Mahasaraswati sedang melakukan
kegiatan pembagian masker di Br.
Kelod, Desa Antiga.
Masyarakat desa Antiga pun
sangat aktif ikut membantu dalam
kegiatan bersih-bersih di lingkungan
Desa Antiga,

HASIL PENGABDIAN DAN
PEMBAHASAN
Kegiatan
program
kerja
Pengabdian Pada Masyarakat yang
bertema “Pencegahan Infeksi covid-19
secara klinis” dengan spesifikasi
kegiatan yaitu melakukan kegiatan
pembagian masker secara gratis telah
berjalan dengan lancar.
Masyarakat sudah melakukan
kegiatan yang telah diadakan guna
untuk mencegah terjadinya penyebaran
covid-19, Masyarakat telah teredukasi
mengenai cara pencegahan dan
penanggulangan penyebaran covid-19,
sehingga masyarakat lebih sadar akan
manfaat
melakukan
kegiatan
pencegahan tersebut. Selain dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam menjaga kebersihan dan
mematuhi protokol kesehatan di tengah
pandemi ini, juga mampu meningkatkan
kualitas hidup yang lebih sehat dan
bersih bagi masyarakat di Desa Antiga.

Gambar 2. Kegiatan bersih-bersih di
lingkungan Desa Antiga.
Melaksanakan
kegiatan
penyemprotan cairtan desinfektan di
sekitaran Kantor Desa Antiga
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Gambar 3. Kegiatan penyemprotan
cairtan desinfektan di sekitaran Kantor
Desa Antiga

dalam menjaga kebersihan dan
mematuhi protokol kesehatan di tengah
pandemi ini, juga mampu meningkatkan
kualitas hidup yang lebih sehat dan
bersih Masyarakat Desa Antiga
Kabupaten Karangasem. Kegiatan
program pengabdian tersebut berjalan
dengan lancar. Adapun saran yang dapat
penulis
berikan
dari
kegiatan
pengabdian
pada
masyarakat
Universitas
Mahasaraswati
yang
bertema “pencegahan infeksi covid-19
secara klinis” agar kegiatan pencegahan
infeksi covid-19 nantinya masyarakat
yang
tidak
mematuhi
protokol
kesehatan lebih sadar lagi akan
kesalahannya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Terkait penjabaran di atas maka,
dapat disimpulkan yang dapat di peroleh
dari
kegiatan
pengabdian
pada
masyarakat Universitas Mahasaraswati
Denpasar, yang bertema “pencegahan
infeksi covid-19 secara klinis di Kantor
Desa Antiga Kabupaten Karangasem”
dengan spesifikasi kegiatan yaitu:
1. Mengadakan kegiatan pembagian
masker dan disinfektan bagi
pelaku UMKM di lingkungan
sekitar desa Antiga
2. Melakukan kegiatan bersih-bersih
di lingkungan Wilayah Desa
Antiga.
3. Melakukan penyemprotan cairan
desinfektan di setiap banjar
dilingkungan desa Antiga
Dari program kerja yang telah
dibuat, masyarakat telah teredukasi
mengenai cara pencegahan dan
penanggulangan penyebaran covid-19,
sehingga masyarakat lebih sadar akan
manfaat
melakukan
kegiatan
pencegahan tersebut. Selain dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat
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