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ABSTRACT
This community service activity is a collaboration of a team of lecturers and students from the Bali
School of Design (STD Bali) and the Academy of Information and Computer Management (AMIK) New
Media with the Student Association held in mid-April precisely on April 18, 2020, at the Yadnya
Market, Kesiman Traditional Village Kesiman Village, East Denpasar District. This activity received a
very good reception from the Yadnya Market and also the Traditional Village of Kesiman. Distribution
of 1000 Masks in the Yadnya Kesiman Market environment is a form of community service in STD Bali
and AMIK New Media in participating in preventing and breaking the chain of the spread of Covid
Virus 10. Some of the factors supporting this activity include: STD Bali Institute Support and AMIK New
Media especially the Putra Indonesia Education Foundation in funding activities, STD Bali Campus has
a Fashion Design major so it is very helpful in the preparation of 1000 masks to be distributed. In
addition, this activity also received full support from Yadnya Market Management and Kesiman
Customary Village Management. Some of the obstacles encountered during this activity include: (1)
There are limitations in the number of sewing machines used to sew masks on campus so that
students sew at home. (2) The existence of the Covid 19 outbreak that caused the sewing process on
campus to be slightly hampered because it had to implement Social Distancing. (3) The mask
distribution activities cannot be handed over directly to traders in the Yadnya Market to avoid the
crowds of the community, so the surrender is carried out symbolically to the Head of the Yadnya
Market
Keywords: Masks, Covid 19, Yadnya Market

ABSTRAK
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kolaborasi tim dosen dan mahasiswa dari Sekolah
Tinggi Desain Bali (STD Bali) dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) New Media
bersama Himpunan Mahasiswa dilaksanakan pada pertengahan bulan April tepatnya tanggal 18 April
2020, bertempat di Pasar Yadnya, Desa Adat Kesiman Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur.
Kegiatan ini mendapat sambutan yang sangat baik dari Pihak Pasar Yadnya dan juga Desa Adat
Kesiman. Pembagian 1000 Masker di lingkungan Pasar Yadnya Kesiman merupakan salah satu bentuk
pengabdian masyarakat kampus STD Bali dan AMIK New Media dalam ikut serta berpartisipasi
mencegah dan memutus rantai penyebaran Virus Covid 10. Beberapa faktor pendukung kegiatan ini
antara lain: Dukungan Lembaga Kampus STD Bali dan AMIK New Media terutama Yayasan Pendidikan
Putra Indonesia dalam pendanaan kegiatan, Kampus STD Bali memiliki jurusan Desain Mode sehingga
sangat membantu dalam persiapan 1000 masker yang akan dibagikan. Selain itu kegiatan ini juga
mendapat dukungan penuh oleh Pengurus Pasar Yadnya dan Pengurus Desa Adat Kesiman. Beberapa
kendala yang dihadapi pada saat kegiatan ini diantaranya: (1) Adanya keterbatasan dalam jumlah
mesin jahit yang digunakan untuk menjahit Masker di kampus sehingga mahasiswa menjahit di rumah
masing – masing. (2) Adanya wabah Covid 19 yang menyebabkan proses menjahit di kampus sedikit
terhambat karena harus menerapkan Social Distancing. (3) Kegiatan pembagian masker tidak bisa
diserahkan secara langsung kepada pedagang di Pasar Yadnya untuk menghindari kerumunan
masyarakat, sehingga penyerahan dilaksanakan secara simbolis kepada Kepala Pasar Yadnya.
Kata Kunci: Masker, Covid 19, Pasar Yadnya

39

JURNAL LENTERA WIDYA
Vol. 1 No 2 – Juni 2020
e-ISSN 2716-1811 (Online)
Available Online at :
https://jurnal.std-bali.ac.id/index.php/lenterawidya

PENDAHULUAN
Adanya Wabah Covid 19 yang awalnya muncul di Kota Wuhan Cina yaitu Pada 31 Desember
2019, saat dunia bersiap menyambut tahun baru, China menyampaikan laporan ke Organisasi
Kesehatan Dunia WHO mengenai adanya beberapa kasus pneumonia aneh di Wuhan. Dan itu terjadi
sejak 12 Desember. Penyakitnya menyerupai SARS. Mereka yang terserang mengalami batuk kering,
demam, badan terasa sakit dan tidak enak badan
Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus
Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Sedangkan untuk di Prov Bali
sendiri, pasien pertama yang terkonfirmasi positif corona adalah pada Selasa, 10 Maret 2020. Ini
adalah warga negara asing berjenis kelamin perempuan usianya 53 tahun dan meninggal pada Rabu,
11 Maret 2020.
Cepat nya penyebaran virus ini menyebabkan pemerintah dengan segera menerapkan
protokol kesehatan untuk mencegah rantai penularan virus Covid 19. Salah satunya yaitu mewajibkan
seluruh masyarakat untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Tingginya permintaan
Masker menyebabkan timbul kelangkaan masker di pasaran, sehingga banyak masyarakat yang tidak
menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
Pasar Yadnya adalah pasar tradisional yang terletak di lingkungan Desa Adat Kesiman,
Kelurahan Kesiman, tepatnya di Jalan Surabi No 36 Denpasar Timur. Pasar dengan luas lahan 15 are
dan luas bangunan 12 are ini dikelola oleh Lembaga Perkreditan Desa Kesiman. Adanya wabah corona
yang disebabkan oleh Virus Covid 19 sangat rentan tersebar di lingkungan pasar tradisional karena
ramainya pedagang dan pembeli yang beraktivitas di pasar. Namun karena langkanya masker yang
ada dipasaran menyebabkan masih banyak ditemukan pedagang dan pembeli yang tidak memakai
masker saat beraktivitas di pasar
Untuk itu, dosen dari AMIK New Media dan STD Bali berkolaborasi dengan himpunan
mahasiswa seluruh program studi mengadakan pengabdian maskarakat “Gerakan 1000 Masker”
dimana masker yang akan dibagikan adalah masker kain yang akan dijarit sendiri oleh dosen dan
mahasiswa program studi Desain Mode, kemudian dikemas oleh dosen dan mahasiswa lain nya yang
terlibat dalam kepanitiaan dalam kemasan kertas yang sudah didesain oleh Tim Desain terdiri dari
dosen dan mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual.

IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH
Cepatnya penyebaran virus Covid 19 harus dicegah dengan protocol kesehatan, salah satunya
dengan mewajibkan pemakaian masker saat masyarakat berada di luar rumah. Tingginya permintaan
Masker menyebabkan persediaan masker menjadi langka sehingga banyak masyarakat yang tidak
menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Maka dari itu, kolaborasi antara dosen dan
mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Desain Bali dan AMIK New Media mengadakan kegiatan
Pengabdian Masyarakat membagikan masker gratis di Pasar Yadnya Desa Adat Kesiman Denpasar
Timur.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN
Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendukung program pemerintah
yang mewajibkan semua lapisan masyarakat untuk memakai masker saat di luar rumah sebagai
bagian dari protokol kesehatan di masa pandemi virus Covid 19. Dengan kegiatan pembagian masker
secara gratis kepada pedagang dan pengunjung di Pasar Yadnya Desa Adat Kesiman ini diharapkan
dapat mencegah rantai penularan Virus Covid 19.

KETERKAITAN
Pemakaian masker di masa pandemic Covid 19 sudah menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk setiap lapisan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Kampus STD Bali
merupakan satu satunya perguruan tinggi swasta di bidang Desain yang ada di wilayah Indonesia
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Timur. Sehingga, sudah menjadi kewajiban kampus untuk turut serta mensukseskan program
pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Covid 19 dengan membagikan Masker gratis
kepada masyarakat khususnya di Pasar Yadnya Desa Adat Kesiman Denpasar.

METODE DAN MATERI KEGIATAN
Dalam program pengabdian masyarakat ini, metode yang digunakan adalah diawali dengan
dilakukannya diskusi, evaluasi dan analisi situasi antara peserta pengabdian masyarakat dengan
situasi wilayah yang akan dijadikan bahan pertimbangan klaster tempat pembagian masker. Setelah
menganalisis permasalahan, dilanjutkan dengan pengumpulan bahan dan pembagian tugas produksi,
tim desain dan tim distribusi. Melihat situasi pandemi dimana Pemerintah sudah mewajibkan
masyarakat umum untuk menggunakan masker kain, pengabdian difokuskan tidak hanya memberikan
masker secara cuma-cuma kepada masyarakat, namun juga memberikan edukasi dalam bentuk
infografis mengenai pentingnya masker dan cara mencuci masker kain.

Perencanaan lokasi
pemberian masker

Pengumpulan bahan
masker

Produksi masker

Proses desain
kemasan, infografis
dan stiker

Pengemasan

Pembagian masker
sesuai klaster

Diagram 1 Metode Pengabdian

Infografis merupakan sebuah informasi yang disampaikan secara grafis yang memuat data
fakta mengenai suatu hal tertentu. Dalam infografis yang dirancang, memuat beberapa informasi
sebagai berikut:
A. Bagian depan yang berisi mengenai cara mudah melindungi diri sendiri dan orang-orang
terdekat dari Coronavirus
1. Rajin mencuci tangan memakai sabun di bawah air yang mengalir
2. Gunakan selalu masker di setiap aktivitas yang dilakukan
3. Gunakan siku yang terlipat ketika bersin, bukan tangan Anda
4. Hindari menyentuh bagian mata, mulut dan hidung
5. Hindari keramaian dan kontak jarak dengan orang lain
6. Bersihkan & disinfeksi permukaan benda mati yang sering disentuh
B.

Bagian belakang yang berisi informasi mengenai cara mencuci masker kain
1. Cuci tangan memakai sabun di bawah air yang mengalir
2. Isi baskom dengan air hangat dan deterjen secukupnya dan larutkan hingga rata
3. Rendam dan diamkan masker 10 menit di dalam larutan
4. Tekan masker dengan lembut menggunakan tangan. Jangan dikucek karena mengucek akan
merusak serat kain
5. Bilas masker dengan air mengalir sampai benar-benar bersih
6. Serap cairan yang berlebih dengan menggunakan handuk bersih
7. Jemur masker di tempat yang terkena sinar matahari dan memiliki sirkulasi udara yang baik
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8.

Akhiri dengan cuci tangan kembali dengan sabun pada air mengalir

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pembagian masker secara gratis kepada
pedagang dan pengunjung yang ada di Pasar Yadnya bertujuan untuk mendukung program
pemerintah dalam mencegah penularan virus Covid 19 dengan intruksi Wajib Masker untuk seluruh
lapisan masyarakat yang berada di luar rumah
Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan ini meliputi penyusunan kepanitian, persiapan
bahan, pelaksanaan produksi , pengemasan masker, penyerahan masker, pembuatan laporan, dan
penyerahan laporan akhir dengan tahapan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pembagian kepanitiaan dalam pelaksanaan pengabdian ini yang terdiri dari dosen STD Bali &
AMIK New Media serta Himpunan Mahasiswa semua jurusan.
Melakukan koordinator teknis di lapangan dengan Kepala Pasar Yadnya Desa Kesiman dan Desa
Adat Kesiman, Denpasar Timur.
Persiapan produksi Masker, mulai dari pemilihan dan pembelian bahan masker kemudian dijahit
oleh Dosen dan Mahasiswa jurusan Desain Mode STD Bali.
Persiapan produksi kemasan oleh Tim Desain, mulai dari diskusi Desain Kemasan hingga isi
brosur yang akan diselipkan ke dalam kemasan Masker.
Proses packing atau mengemas Masker kedalam kemasan yang sudah dicetak serta menyelipkan
brosur cara pencucian masker dan brosur protocol kesehatan untuk pencegahan penyebaran
virus Covid 19.
Penyerahan masker secara simbolis kepada Kepala Pasar Yadnya Desa Adat Kesiman dan
dilanjutkan membagikan masker tersebut kepada pedagang yang ada di Pasar Yadnya.

Gambar 2 Proses jahit masker

Gambar 2 Proses Pengemasan Masker

HASIL KEGIATAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pembagian 1000 Masker gratis oleh tim
dosen dari Sekolah Tinggi Desain Bali (STD Bali) dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer
(AMIK) New Media berkolaborasi juga dengan himpunan mahasiswa semua program studi
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dilaksanakan pada pertengahan April 2020 tepatnya 18 April 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Pasar
Yadnya Desa Adat Kesiman Denpasar Timur dimana penyerahan masker secara simbolis dilakukan di
kantor lurah Kesiman. Dengan pembagian masker gratis ini diharapkan dapat mencegah rantai
penularan Virus Covid 19 di lingkungan Pasar Yadnya Kesiman.
Beberapa faktor pendukung kegiatan pengabdian ini antara lain: Dukungan Lembaga Kampus
STD Bali dan AMIK New Media terutama Yayasan Pendidikan Putra Indonesia dalam pendanaan
kegiatan, Kampus STD Bali memiliki jurusan Desain Mode sehingga sangat membantu dalam
persiapan 1000 masker yang akan dibagikan. Selain itu kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh
oleh Pengurus Pasar Yadnya dan Pengurus Desa Adat Kesiman.
Beberapa kendala yang dihadapi pada saat kegiatan ini diantaranya: (1) Adanya keterbatasan
dalam jumlah mesin jahit yang digunakan untuk menjahit Masker di kampus STD Bali sehingga
mahasiswa menjahit di rumah masing – masing. (2) Adanya wabah Covid 19 yang menyebabkan
proses menjahit di kampus sedikit terhambat karena harus menerapkan Social Distancing. (3)
Kegiatan pembagian masker tidak bisa diserahkan secara langsung kepada pedagang di Pasar Yadnya
untuk menghindari kerumunan masyarakat, sehingga penyerahan dilaksanakan secara simbolis
kepada Kepala Pasar Yadnya.

Gambar 3 Penyerahan Masker secara Simbolis

Gambar 4 Pembagian Masker oleh Kepala Pasar Yadnya
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