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Abstrak  

Covid-19 adalah virus yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Yang sebelumnya tidak 

dikenal dan mulai mewabah di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. Akibat kejadian pandemi ini semua 

kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dunia harus dihentikan dan dilakukan dari rumah. Setelah beberapa 

bulan berlalu kehidupan diluar rumah dimulai kembali dengan menerapkan protokol kesehatan. Tujuan dari 

pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan bagaimana kehidupan kita di era new normal. Bekerja sama dengan 

dinas kesehatan, perangkat desa dan pelaku UMKM pengabdian ini dilakukan dengan metode penyampaian materi 

mengenai hal-hal apa saya yang harus kita lalukan. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat tetap 

menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dengan senantiasa menjalankan protokol kesehatan. 

 

Kata Kunci: : UMKM, NEW NORMAL, COVID-19 

 

PENDAHULUAN  

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru 

ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulai 

mewabah di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuat 

pandeni yang terjadi dibanyak negara diseluruh dunia. Penyebaran virus yang cepat dengan 

gejala paling umum adalah demam, batuk, pilek dan rasa Lelah. Menyebabkan banyak orang 

terinfeksi virus ini. Berikut adalah data penyebaran covid-19 di Indonesia  
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Melihat perkembangan Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia, pada pertengahan 

Maret 2020 Pemerintah Indonesia menginstruksikan kepada seluruh kegiatan instansi baik 

pemerintah dan swasta dilakukan dari rumah (work from home), demikian juga untuk kegiatan 

sekolah, beribadah juga harus dilakukan dari rumah. Tidak diperkenankan ada kegiatan yang 

menyebabkan kerumunan orang. Hal ini dilakukan pemerintah semata-mata untuk menekan 

penyebaran covid-19.  

Keputusan pemerintah ini memberikan banyak dampak kepada masyarakat. Yang sangat 

terlihat jelas adalah pengaruh secara finansial. Ada banyak karyawan perusahaan yang 

kehilangan pekerjaan karena perusahaan mereka berhenti beroperasi, buruh pabrik yang 

diberhentikan secara paksa sehingga mereka tidak lagi berpenghasilan, turunnya daya beli 

masyarakat juga berimbas pada kehidupan UMKM yang ada didaerah zona merah maupun yang 

ada di daerah lainnya.  

Sehingga harus ada upaya kita bersama dalam membangun kembali geliat usaha 

masyarakat yang menjadi tumpuan perekonomian baik secara local maupun nasional. Penerapan 

protocol kesehatan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan saat ini agar semua kegiatan 

termasuk kegiatan UMKM dapat berlangsung dengan baik dan nyaman. 

 
Permasalahan yang di identifikasi 

Berdasarkan data yang ada, kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat 
tetap harus berjalan dengan melakukan protokol Kesehatan yang sesuai dengan kondisi saat ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi urgensi permasalahan prioritas sebagai berikut : 

1. Perlunya sosialisasi protocol Kesehatan pada masa pandemi covid-19 

2. Perlunya Pemahaman tentang strategi berjualan secara online dalam menghadapi new 

normal 

METODE 

Untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai target kegiatan maka langkah pertama 

yang dilakukan adalah dengan melakukan survey. Tujuan dilakukan survey adalah untuk 

mensosialisasikan serta mengundang para pelaku usaha dan aparat desa untuk mengikuti 

kegiatan sosialisasi. Langkah berikutnya adalah pemberian materi kepada para pelaku usaha dan 

aparat desa yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah kegiatan pemberian 

materi dilakukan langkah berikutnya yaitu melakukan praktik sederhana penerapan new normal 

dalam kehidupan sehari-hari 

Berikut ini adalah rencana kegiatan sosialisasi adaptasi penerapan newmornal di masa 

covid-19, yang akan dilakukan : 

 

Tahap Perencanaan 

Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu: 

1) Membuat rencana pengabdian, 

2) Menentukan waktu jadwal pengabdian, 

3) Menentukan populasi pengabdian, 

4) Menyusun instrumen pengabdian, 

5) Menyusun surat izin pengabdian. 
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Tahap Survey 

Pada tahap survey ini akan dilakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilakukan sekaligus 

melakukan pendataan estimasi jumlah pelaku usaha yang akan ikut  serta dalam acara. 

 

Tahap Persiapan Acara Sosialisasi

Pada tahap ini akan dilakukan penyusun materi serta persiapan acara Sosialisasi yang 

terdiri dari penentuan lokasi acara serta waktu, lalu persiapan serba serbi yang akan digunakan 

pada saat acara. 

 

Pelaksanaan Acara Sosialisasi  

Pada tahap ini dilakukan pengisian materi mengenai strategi yang harus dilakukan 

pelaku UMKM dalam menghadapi kehidupan new normal. Kemudian berikutnya mengetahui 

bagaimana penerapan standar protokol Kesehatan sesuai masa new normal. 

 

Pelaporan Hasil Kegiatan 

Pada tahap ini dilakukan pelaporan hasil dari kegiatan Sosialisasi Adaptasi UMKM 

Menghadapi New Normal di Masa Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan. Hasil laporan ini 

akan diserahkan kepada Universitas Muhammadiyah Metro. 

 

KONTRIBUSI/PARTISIPASI MITRA 

Agar proses Sosialisasi dapat berjalan dengan baik diharapkan kerja sama dari pihak 

pelaku UMKM dan aparat desa  dapat menjalankan protocol Kesehatan yang telah 

disampaikan untuk saling menjaga agar semua masyarakat dapat menjalankan kehidupan 

sehari-hari dengan tetap sehat 

 

HASIL LUARAN YANG DICAPAI 

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Selasa, 07 Juni 2020 berlokasi di 

Kecamatan Tulung Balak, di Lampung Timur dan dihadiri oleh 25 peserta. Peserta sosialisasi 

merupakan pelaku UMKM dan aparat desa. Berikut Jadwal Acara Kegiatan Sosialisasi :\ 

Tabel 1. Jadwal Acara Kegiatan Sosialisasi 
 

No Waktu Kegiatan Narasumber Moderator 

1. 08.00 – 08.40 Registrasi Peserta Panitia - 

2. 09.00 – 10.00 
Materi Sosialisasi 1 

UMKM Go Online 

Ardiansyah 

Japlani 
Nani Septiana 

3. 10.00 – 11.00 

Materi Sosialisasi 2 

Pandemi Covid-19 dan 

New Normal 

 

dr. Meli Fitriani 

 

Ana Septiani 

4. 11.00 – 11.30 Sharing dan Tanya Jawab Peserta - 

5. 11.30 – 12.00 Penutup Panitia - 

 

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan terlebih dahulu kami melakukan persiapan 

terkait dengan registrasi peserta untuk memastikan jumlah peserta yang hadir, kemudian acara 

pembukaan oleh Ketua Tim Pengabdi, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh 

narasumber. Narasumber kami selain dari tim pengabdi, juga dihadiri oleh dokter umum yang 

menjelaskan tentang protocol kesehatan. 
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Gambar 1. Registrasi peserta sosialisasi Gambar 2 Pembukaan acara sosialisasi 

  

Gambar 3 Penyerahan cendramata oleh Ketua 

pengabdi kepada kepala desa 

Gambar 4 Tim pengabdi Bersama salah satu mitra 

  

Gambar 5 Peserta Pengabdian Gambar 6 Penyampaian Materi Pengabdian 
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Gambar 7 Praktik mencuci tangan yang 

disampaikan narasumber dr. Meli Fitriani 

 

Gambar 8 penyampaian Materi oleh Bp. Ardiansyah 

Japlani 

 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan sosialisasi ini dapat kami simpulkan bahwa: 

a) Para peserta semakin paham akan arti pentingnya menjalani kehidupan dengan kebiasaan 

baru/ new normal, terutama pelaku usaha dan aparat.  

b) Para peserta semakin menyadari pentingnya menerapkan protocol Kesehatan dalam 

menjalankan kehidupan di era new normal. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH  

Bagian ini bersifat pilihan. Penulis dapat memberikan ucapan terimakasih kepada bapak 

kepala desa tulung balak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, kami juga 

mengucapkan terimakasih terhadap staf kelurahan dan para aparat desa yang terlibat secara 

langsung dalam proses pelaksanaan program pengabdian sehingga artikel yang ditulis dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Setelah kami melaksanakan kegiatan sosialisasi kami mengharapkan pemerintah 

khususnya pemerintah kecamata Tulung Balak berupaya mendukung para pelaku usaha 

UMKM, aparat desa, dan masyarakatnya dalam menerapkan protocol Kesehatan di era new 

normal saat ini. Selain itu kami berharap Pemerintah Kecamatan Tulung Balak dapat menjadi 

contoh dalam penerapan new normal ini. 
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