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Abstract 

 

Corona virus is a collection of viruses that can infect the respiratory 
system, a corona virus infection called COVID-19 (Corona Virus Disease 
2019) which spreads very quickly and has spread to almost all countries, 
including Indonesia within a period of several months. So that some 
countries implement policies to impose lockdown and Large-Scale Social 
Restrictions (PSBB) policies to break the chain of distribution. But the 
community and citizens is the non-rotation of the economy to meet their 
daily needs. Doing goodness or sharing kindness is not only sharing in 
material form. Cultivating a sense of mutual cooperation and social 
interaction to help each other who are experiencing difficulties is one way 
to do and share the good. 

  Keywords: Mutual Cooperation, Social Interactions  

Abstrak 
 

Corona virus merupakan kumpulan virus yang bisa menginveksi system 
pernapasan, infeksi virus corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 
2019) yang proses penyebarannya sangat cepat dan telah menyebar hampir 
ke semua negara, termasuk negara Indonesia dalam kurun waktu beberapa 
bulan. Sehingga beberapa negara menerapkan kebijakan untuk 
memberlakukan lockdown dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran. Namun dampak yang 
terjadi kepada masyarakat serta warga adalah tidak berputarnya roda 
perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbuat kebaikan 
atau Berbagi kebaikan tidak hanya berbagi dalam bentuk materi, tapi 
kebaikan bisa dalam bentuk apapun. Menumbuhkan rasa gotong royong dan 
interaksi sosial untuk saling membantu orang yang sedang mengalami 
kesulitan merupakan salah satu cara untuk berbuat dan berbagi kebaikan. 

Kata Kunci:  Gotong Royong, Interaksi Sosial 
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A. PENDAHULUAN 

Dalam mengatasi sebuah permasalahan diperlukan Kerjasama dan gotong royong 
serta interaksi sosial sesama warga untuk saling mengingatkan satu sama lain untuk 
membangun UMKM yang berada di lingkungan masing-masing supaya roda 
perekonomian di lingkungan tetap berjalan di masa pandemic ini. Terdapat 3 langkah 
strategi UMKM yang bisa menjadi kebangkitan saat ini dan masa yang akan datang 
(Hafidz, 2020): 
Strategi Bertahan 
Usahakan mempertahankan usaha yang sudah ada, jika kurang menguntungkan bisa 
lakukan subsidi produk lain agar usaha bisa tetap bertahan. 
Strategi Pemulihan 
Upayakan setelah pandemic selesai, mulai usaha dari nol, mulai dari hulu dan hilir, supply 
dan demand, serta Langkah recovery pelanggan yang lama dan produk yang sudah ada 
sebelumnya. 
Srategi Transisi dan Move on Teknologi 
Untuk usaha offline sudah saatnya beralih menggunakan digital marketing, Affiliate 
marketing atau minimal social media marketing. 
1. Target 

Target dari kegiatan ini adalah kontribusi terhadap warga yang membutuhkan 
bantuan serta meperkuat gotong royong dan interaksi sosial dalam memanfaatkan 
UMKM yang terdapat di lingkungan sekitar.  

2. Lokasi 
Lokasi program Pengabdian Kepada Masyarakat terletak di Jl. Al Hidayah RT: 

005/002 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. 
3. IPTEK (Komunikasi dan Teknologi Informasi) 

Pada faktanya komunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia yang terjadi 
di mana saja. Komunikasi dapat terjadi setiap waktu oleh siapa saja. Komunikasi dari 
pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu cara pemerintah memberikan 
informasi agar masyarakat mengetahui hal-hal yang terjadi lingkup daerah yang 
dikelola oleh pemerintah. Komunikasi merupakan alat bagi individu dan kelompok 
dalam menyampaikan ide, pikiran atau perasaan dalam interaksi satu sama lain.  

Tanpa komunikasi tak akan ada interaksi antara seseorang dengan orang lain, tak 
akan ada interaksi antar kelompok. Proses komunikasi ini tahap akhirnya ialah 
menciptakan persamaan persepsi antara yang menyampaikan pesan dengan yang 
menerima pesan. Melalui proses komunikasi seseorang dapat mencoba menciptakan 
makna bagi orang lain. Proses ini juga dapat menunjang seseorang membangun citra 
dirinya di hadapan orang lain yang menjadi sasaran komunikasi. Sehingga banyak 
tokoh yang menjadikan komunikasi sebagai alat pembentuk kredibilitas. 

Dalam proses komunikasi tentunya komunikasi yang efektif adalah bentuk 
komunikasi yang seharusnya terjadi. Jika tidak efektif maka proses komunikasi tentu 
saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses komunikasi akan efektif jika 
informasi yang dikirimkan oleh pengirim pesan dapat diterima dengan sebenarnya 
sebagaimana yang dimaksudkan sehingga terjadi perubahan perilaku penerima pesan. 
Hal inilah yang menyebabkan konten pesan komunikasi menjadi sesuatu yang perlu 
diperhatikan dan dikemas dengan baik sehingga tidak menimbulkan bias bagi si 
penerima pesan. 
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Proses komunikasi dipahami sebagai fasilitas yang memudahkan manusia dalam 
proses pemenuhan keperluan hidupnya dalam pergaulan yang sangat luas. Hal ini dapat 
dilihat bagaimana komunikasi dapat menciptakan keakraban, kecepatan, serta 
kenyamanan yang menunjang kehidupan menjadi lebih baik. Secara esensial, 
komunikasi mencakup pemindahan informasi dari seseorang kepada orang lain, lain 
dalam latar pergaulan dan kehidupan organisasi, maka sejatinya proses pemindahan 
informasi bahkan pengetahuan biasanya merupakan tujuan perilaku komunikasi antara 
individu dan individu dengan kelompok atau bahkan antar kelompok. Muaranya 
tercipta perubahan perilaku. 

Pendapat lain menegaskan bahwa komunikasi akan menjadi efektif, bila 
memperhatikan lima prinsip yang disingkat dengan REACH, yakni respect, empathy, 
audible, clarity, atau Care dan Humble, dalam konteks ini dipahami bahwa respect 
adalah saling menghargai, karena komunikasi tidak akan berjalan dengan baik jika 
tidak ada saling menghargai sedangkan empathy berarti kita harus berempati dengan 
lawan bicara. 

4. Luaran Target 
Target luaran dari kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa gotong royong dan 

interaksi social untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun UMKM dan bisa 
memanfaatkan teknologi informasi untuk memajukan perekonomian di lingkungan 
sendiri. Rincian luaran dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat di jelaskan 
seperti berikut: 

 
No. Jenis Luaran Partisipasi Mitra Target Luaran 
1.  Dilakukan 

perencanaan kegiatan 
Penyuluhan untuk 
Menumbuhkan Rasa 
Gotong Royong dan 
Interaksi Sosial untuk 
mengembangkan 
UMKM 

Mitra Diharapkan 
mengajak warga lain 
untuk ikut 
berpartisipasi dalam 
pelaksanaan kegiatan 

Warga mampu membangun 
serta mengembangkan 
UMKM di wilayah masing-
masing. 

2.  Pelaksanaan 
Penyuluhan strategi 
bertahan, pemulihan 
serta transisi dan 
move on teknologi di 
masa pandemic  

Mitra memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan  

Adanya kekompakan warga 
setempat untuk saling 
membantu serta mampu 
bertahan di masa pandemic 
ini. 

3.  Monitoring dan 
Evaluasi Kegiatan 

Mitra memfasilitasi 
pelaksanaan kegiatan 

Warga mampu 
mengimplementasikan yang 
telah di peroleh serta 
melaporkan hasil kegiatan 
setelah penyuluhan 

 

B. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

Metode kegiatan yang diberikan melalui bantuan dari satu tangan bisa meraih ke 
beberapa tangan dengan cara mengulurkan tangan melalui donasi kepada masyarakat yang 
membutuhkan di daerah Kelurahan Pondok Jaya RT 005/002 Tangerang Selatan.  Setelah 
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mendapatkan informasi dari hasil survey yang kami lakukan melalui wawancara melalui 
daring maka kami langsung membuat kelompok dalam membantu kesulitan para warga 
tersebut. Adapun tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam Pengabdian Kepada 
Masyarakat ini diantaranya sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan: 

a. Survey Awal 
Kami melakukan survey kepada lingkungan RT 005/002 Kelurahan Pondok Jaya 
Tangerang Selatan yang menggalang dana untuk para warga setempat yang 
membutuhkan. Setelah kami mendapatkan data warga setempat yang ada 
diperkampungan yang membutuhkan bantuan dikarenakan tidak mendapatkan 
penghasilan. Hal ini disebabkan karena tidak boleh melakukan kegiatan di luar 
rumah dan mereka tidak memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melakukan 
pembelajaran daring. 

b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran. 
Setelah survey dilakukan maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan sasaran yang 
benar-benar membutuhkan bantuan. Adapun data yang kami dapatkan dari beberapa 
daerah di Kelurahan Pondok Jaya kami analisa dan kami distribusikan kepada orang-
orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. 

2. Tahap Pelaksanaan 
Tahap ini kami memberikan donasi kepada Kelurahan Pondok Jaya untuk 
didistribusikan kepada warga sekitar yang terkena Dampak Covid-19 dan bantuan 
tersebut dibelikan sembako yang mereka butuhkan. Melalui media sosial, dana yang 
terkumpul kami berikan dan diserahkan melalui transfer ke ketua pelaksana dan 
langsung dibelikan sembako untuk segera didistribusikan kepada warga yang 
membutuhkan. Selain itu, Kami juga membantu dalam menggiatkan UKM dengan 
mengajak mereka bergabung dalam UMKM yang ada disekitar mereka. Sehingga ada 
pemasukan dan pengalaman yang baru dalam mendapatkan penghasilan yang halal dan 
thoyib. 

3. Tahap Pelatihan 
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan yaitu: 
a. Metode ceramah 
b. Metode tanya jawab 

Maka dari itu, kegiatan ini membantu mereka untuk melakukan kegiatan kemitraan 
melalui pendistribusian sembako kepada para warga yang tidak mendapatkan penghasilan 
tersebut. Pemerintah menyarankan untuk melakukan kegiatan online sedangkan mereka 
alat komunikasinya masih terbilang belum memadai dan kuotanya tidak mencukupi. 
Selain itu, masyarakat yang juga masih di dalam perkampungan yang tidak memiliki alat 
komunikasi yang memadai juga. Sehingga tidak memungkinkan untuk penjualan online. 
Kami selaku Dosen Manajemen memiliki target dalam kegiatan ini untuk membantu 
kemitraan warga RT 005/002 untuk meningkatkan kegiatan UMKM di daerahnya secara 
online, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhannya 
Untuk menggerakkan mereka dan memudahkan mereka melakukan aktivitasnya kami 
memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan sembako. Pendistribusian sembako dibantu 
oleh bapak Ketua RT 005/002 langsung ke rumah para warga yang membutuhkan bantuan 
tersebut. Hal ini memudahkan kami dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat 
langsung ke sasaran yang membutuhkan 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahap Persiapan 
a. Survey Awal 

Kami melakukan survey kepada lingkungan RT 005/002 Kelurahan Pondok Jaya 
Tangerang Selatan yang menggalang dana untuk para warga setempat yang 
membutuhkan. Setelah kami mendapatkan data warga setempat yang ada 
diperkampungan yang membutuhkan bantuan dikarenakan tidak mendapatkan 
penghasilan. Hal ini disebabkan karena tidak boleh melakukan kegiatan di luar 
rumah dan mereka tidak memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melakukan 
pembelajaran daring. 

b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran. 
Setelah survey dilakukan maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan sasaran yang 
benar-benar membutuhkan bantuan. Adapun data yang kami dapatkan dari beberapa 
daerah di Kelurahan Pondok Jaya kami analisa dan kami distribusikan kepada orang-
orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. 

2. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Tahap ini kami memberikan donasi kepada Kelurahan Pondok Jaya untuk 

didistribusikan kepada warga sekitar yang terkena Dampak Covid-19 dan bantuan 
tersebut dibelikan sembako yang mereka butuhkan. Melalui media sosial, dana yang 
terkumpul kami berikan dan diserahkan melalui transfer ke ketua pelaksana dan 
langsung dibelikan sembako untuk segera didistribusikan kepada warga yang 
membutuhkan. Selain itu, Kami juga membantu dalam menggiatkan UKM dengan 
mengajak mereka bergabung dalam UMKM yang ada disekitar mereka. Sehingga ada 
pemasukan dan pengalaman yang baru dalam mendapatkan penghasilan yang halal dan 
thoyib. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat di laksanakan di Jl. Al-Hidayah RT: 

005/002 kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. 
Pelaksanaan kegiatan ini mengajak warga 005/002 untuk mengimplementasikan berderma 
dan bertahan di masa pandemic dengan cara gotong royong dan saling membantu antar warga 
dan lingkungan. Supaya tumbuh rasa kepedulian terhadap tetangga dan bisa bersosialisasi 
untuk mendapat informasi supaya tida ada kesalah pahaman komunikasi antar warga yang 
dapat menimbulkan perpecahan dan saling tuduh, ketika ada warga yang sakit dan 
mencurigai bahwasannya terkena Covid-19. 

Dalam laporan akhir kegiatan ini mungkin banyak kekurangan, untuk itu kami berharap 
masukan serta kritikan dalam rangka perbaikan untuk kegiatan-kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat selanjutnya. Semoga dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan Universitas Pamulang serta pihak lainnya 
yang termotivasi untuk terjun ke lapangan dalam rangka membantu lingkungan sekitar.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan 
ini demi tercapainya kelancaran Pengabdian Kepada Masyarakat laksanakan dan kami team 
Dosen memohon maaf apabila dalam laporan kegiatan ini masih banyak kekurangan. 
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Saran 
Berawal dari hal kecil bisa memunculkan sesuatu yang besar, karena berderma 

(Berbagi) sangat dianjurkan dalam agama dan saling tolong menolong merupakan hal 
bermanfaat. Semoga bisa menjadi ladang amal dan pahala yang berlimpah bagi siapa saja 
yang mau berderma dan tolong menolong dalam hal kebaikan 
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