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INFO ARTIKEL  ABSTRACT 
Riwayat artikel :  Community Service Activities (PkM) aim to help ease the 

burden on people affected by Covid-19 in Banda Aceh. 

This activity has resulted in a caring attitude towards 

people who need masks at affordable prices. Meanwhile, 

the price of masks has been influenced by market 

mechanisms. By empowering micro, small and medium 

enterprises (SMEs) to produce masks made of cloth, the 

availability of masks in the market has reduced scarcity 

so that prices are stable. The method of implementing this 

activity is direct application in the field 
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PENDAHULUAN 

Pada bulan Desember 2019 dunia digemparkan dengan munculnya virus yang 

akhirnya diberi nama Corona Virus Disease 19 yang awal kemunculannya di Wuhan 

China (WANG and HE, 2020). Penyebaran virus ini sangatlah cepat sehingga di awal 

tahun 2020 virus ini telah masuk ke Indonesia, dengan penyebaran sampai Maret  2020 

di Indonesia menyebabkan  korban meninggal sebanyak 170 orang dan terus meningkat 

(Alodokter, 2020), diikuti dengan korban yang meninggal di Aceh sebanyak 1 orang dan  

5 orang positif  (BBC, 2020).  

Akibat perkembangan yang sangat cepat dalam hitungan bulan virus ini telah 

menggemparkan dunia yang mana mengakibatkan pengaruh yang sangat besar terhadap 

banyak askpek, selain kesehatan aspek lain yang mempengaruhi ialah ekonomi, politik, 

sosial budaya dan pendidikan. 

Di tingkat sosial budaya dan pendidikan banyak level pendidikan baik dari 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi terpaksa untuk di ubah menjadi kelas secara 

daring mengingat perlunya menjaga jarak sosial yang diterapkan oleh Pemerintah 
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Indonesia, beberapa daerah seperti Aceh telah menerapkan pendidikan secara daring 

sampai dengan  28 Maret 2020 dan kemudian diperpanjang lagi berdasarkan surat 

Gubernur Nomor: 04/INSTR/2020 dengan kesimpulan pendidikan tanpa tatap muka 

dilanjutkan sampai tanggal 30 Mei 2020 (Fajri, 2020). 

Dari segi politik banyak negara yang saat wabah ini merebak menutup pintu 

masuk untuk keluar masuk, banyak pesawat yang membatalkan penerbangan selama 

wabah ini dan banyak yang melarang masyarakatnya untuk tidak keluar dari negara 

maupun wilayahnya. Di Indonesia sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor: 25 tahun 2020 telah melarang masyarakat untuk melakukan mudik selama 

lebaran ini mengingat Indonesia sedang dilanda wabah (PERMENHUB, 2020). 

Kemudian secara khususnya Aceh juga mewajibkan masyarakat yang tiba dari wilayah 

wabah untuk melakukan karantina mandiri dan melaporkan kepada lembaga 

penanggulangan wabah di tiap desa atau gampongnya. 

Dari segi ekonomi dampak yang dirasakan hampir pada setiap level bisnis, baik 

dari ekonomi rakyat seperti UKM dan ekonomi makro dengan di tandai penurunan nilai 

tukar rupiah dengan US dollar. Secara tidak langsung pengaruh ekonomi meningkatkan 

harga di Indonesia secara umum dan Aceh secara khususnya (Kiky, 2020) 

Dari banyaknya aspek yang mempengaruhi diatas secara simultan mempengauhi 

nilai beli yang meningkat drastis atau Panic Buying yang menurunkan persediaan stok 

seperti alat pelindung diri (APD) rumah sakit, vitamin C, hand sanitizer dan masker, 

akibat dari penurunan persediaan stok diatas mempengaruhi harga yang meningkat 

(Budiyanti, 2020).   Penurunan persediaan stok alat kesehatan tersebut di atas bertolak 

belakang dengan kebutuhan rumah sakit yang sangat tinggi sehinga rentannya penyebaran 

kepada petugas kesehatan lebih tinggi dari pada masyarakat umum lainnya.(Dai, 2020)  

Sehingga berdasarkan dari rasa prihatin diatas perlu dilaksanakan pengabdian 

masyarakat dengan menyasarkan kebutuhan masker jenis kain di masyarakat agar 

kebutuhan masker bedah bagi rumah sakit tidak terganggu dan pada akhirnya berharap 

penurunan harga sehingga dapat menjadi prioritas pembelian oleh rumah sakit agar 

penyebaran tidak menyasar langsung kepada pekerja medis di rumah sakit 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode langsung 

di lapangan. Metode terapan yang dipilih karena relevan dengan kebutuhan masyarakat 

saat ini. Berikut logika berpikir metode pelaksanaan disajikan pada gambar 1 dibawah 

ini: 

 

 
Gambar 1. Alur Metode Pelaksanaan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan dilaksanakan selama satu hari di Kantor Geuchik Gampong Geuceu 

Komplek, dengan dihadiri 13 orang peserta. Kegiatan berisikan penjelasan mengenai 

Peran UKM dalam menciptakan masker sebagai alternatif terhadap kebutuhan masker 

bedah/masker medis di masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan pembagian masker 

sebanyak 125 masker kepada Keuchik Gampong Geuceu Komplek sebagai bukti nyata 

dalam memenuhi kebutuhan masker bagi masyarakat Gampong Geuceu Komplek secara 

khususnya. 

Kegiatan dimulai dengan penjelasan kegiatan secara umum dan  peran UKM 

dalam sektor ekonomi. Dengan fokus sektor ekonomi mikro yang berpusat di gampong 

atau lembaga pelatihan lainnya. Terbentuknya UKM yang mandiri akan membuat 

perubahan pendapatan secara khusus terhadap pelaku usaha dan pemenuhan kebutuhan 

dari sisi masyarkat umum serta membantu pemerintah sebagai ekonomi makro dalam 

menyeimbangkan kebutuhan dan permintaan masyarakat.(Dwi Mardhia, Neri Kautsari, 

Lalu Ilham Syaputra, Wahyu Ramdhani, 2020) 

Pemilihan dua pelaku usaha kecil menengah (UKM) dari Ibu Sur di  Peukan Bada 

Aceh Besar dan “Beuna Raseuki” beralamat di Darussalam Banda Aceh  bermaksud 

untuk mendukung UKM dari dua wilayah dengan peroduk yang sama namun qualitas 

serta bahan yang berbeda, sehingga dapat menjadi perbandingan bahwa banyak bahan 

yang dapat digunakan sebagai innovasi  terhadap kebutuhan masker di masyarakat. 

Inovasi merupakan yang yang mutlak yang harus di ciptakan untuk saat ini mengingat 

kebutuhan akan masker sangat tinggi serta persediaan di masyarakat sangat sulit 

didapatkan. Hal ini berdampak kepada harga yang sangat tinggi.  

Harga tinggi terhadap masker dapat di tekan dengan munculnya inovasi tertentu 

seperti munculnya masker kain yang diciptakan terhadap tingginya permintaan masker 

bedah/masker medis  sehingga kebutuhan akan masker di masyarakat tidak mengganggu 

akan kebutuhan masker di rumah sakit karena alternatif masker kain yang diciptakan oleh 

UKM. 

 

KESIMPULAN 

 Pengaruh merebaknya wabah Covid-19 dari sisi kesehatan secara berlanjut 

berdampak langsung kepada sosial masyarakat dan perekonomian. Semakin tinggi 

keperluan akan masker dan hand sanitizer di masyarakat menjadi kesempatan beberapa 

oknum dalam mengambil kesempatan keuntungan lebih, sehingga mempengaruhi 

kebutuhan dan stok bagi rumah sakit. Sangat banyak rumah sakit yang bahkan sudah 

kehabisan stok dan memaksa para medis bekerja tanpa pengamanan yang layak yang 

seharusnya merekalah yang lebih layak untuk kepastian keselamatan mengingat dokter 

dan perawatlah yang menghadapi pasien yang positif Covid-19. Merasa prihatin dan perlu 

diperhatikan maka perlu di bentuk solusi terhadap masalah ini, yang mana menyelesaikan 

banyak kendala secara sekaligus baik dari sisi sosial, ekonomi dan kesehatan. 

 Guna mendukung perencanaan penyelesaian sosial ekonomi dan kesehatan tersebut 

sasaran yang dituju ialah pemutusan kebutuhan masker bedah/masker kesehatan di 

masyarakat dengan menggantikan masker jenis tersebut kepada masker kain yang 

diproduksi oleh UKM masyarakat. Pada penyelesaian secara ekonomi produk yang 

digunakan ialah produk yang di buat dari  dua UKM yang Ibu Sur di  Peukan Bada Aceh 

Besar dan Beuna Raseuki di Darussalam, pemilihan UKM lokal bertujuan meningkatkan 

produksi mereka dan meningkatkan nilai jual sehingga profit yang didapatkan 

meningkatkan taraf ekonomi UKM tersebut 
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