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ABSTRACT
The covid-198 pandemic has an impact on all sectors of human life, including the tourism sector in East
Sumba Regency where the ikat craftsmen lose their main source of income because almost no Foreign
or Domestic Tourists come to visit East Sumba and buy their woven products. This community service
activity as a form of social care was carried out in the form of health education about the Covid-19
disease and distributing aid packages in the form of basic food ingredients, masks and hand washing
soap which were distributed to 33 families of ikat craftsmen in in the traditional village of Raja Prailiu
at May 2020. This activity was supported by the SOPAN Sumba group, the 5 Bread and 2 Fish
Movement Group, and the Alumni Association of SMAN I Waingapu Class of 1999. This activity was
carried out directly from house to house of craftsmen so as to avoid crowds or mass gatherings. health
education was explained by the lecturer of the Waingapu Nursing Study Program directly to the
families of the craftsmen by using the media booklet about covid-19. The main purpose of this activity is
not merely to provide assistance packages to the craftsmen but at the end of the activity it is hoped that
the knowledge of the community in this case the Ikat Weaving Craftsmen about Covid-19 disease can be
increased so that they can make efforts to prevent transmission Covid-19 disease. The gratitude
expressed in the words of gratitude and the happy expressions of the craftsmen convey the meaning that
no matter how small the actions we take, if based on sincerity, can have a big impact on those who
really need it.
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ABSTRAK
Pandemic covid-198 berdampak pada semua sector dalam kehidupan umat manusia, termasuk sector
pariwisata di Kabupaten Sumba Timur dimana para Pengrajin tenun ikat kehilangan sumber penghasilan
utama mereka dikarenakan nyaris tidak ada Wisatawan Manca Negara ataupun Domestic yang datang
berkunjung ke Sumba Timur dan membeli hasil tenunan mereka. Kegiatan pengabdian masyarakat
sebagai bentuk kepedulian social ini dilakukan dalam bentuk pendidikan kesehatan tentang penyakit
Covid-19 dan membagikan paket bantuan berupa bahan-bahan makanan pokok, masker dan sabun cuci
tangan yang dibagikan kepada 33 keluarga pengrajin tenun ikat di Kampung Adat Raja Prailiu pada
bulan Mei 2020. Kegiatan ini didukung oleh kelompok SOPAN Sumba, Kelompok Gerakan 5 Roti dan 2
Ikan, dan Ikatan Alumni SMAN I Waingapu Angkatan 1999. kegiatan ini dilakukan secara langsung dari
rumah ke rumah pengrajin sehingga menghindari adanya kerumunan atau pengumpulan massa.
pendidikan kesehatan dijelaskan oleh dosen Program Studi Keperawatan Waingapu secara langsung
kepada keluarga pengrajin dengan menggunakan media booklet tentang covid-19. Tujuan utama
kegiatan ini bukan hanya semata-mata memberikan paket bantuan kepada para pengrajin tetapi pada
akhir kegiatan diharapkan pengetahuan masyarakat dalam hal ini para Pengrajin Tenun Ikat tentang
penyakit Covid-19 dapat ditingkatkan sehingga mereka dapat melakukan upaya-upaya pencegahan
penularan penyakit Covid-19. Rasa syukur yang terungkap dalam kata terima kasih dan ekspresi bahagia
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para pengrajin memberikan makna bahwa sekecil apapun tindakan yang kita lakukan jika didasari
dengan ketulusan hati maka dapat memberikan dampak yang besar bagi mereka yang sangat
membutuhkan.
Kata kunci: Pandemic, Covid-19, Pendidikan Kesehatan, Kepedulian, Pengrajin Tenun Ikat

I. PENDAHULUAN
Tahun 2019 menjadi masa kejayaan pariwisata di Pulau Sumba, dimana banyak media yang
memberitakan tentang keindahan panorama alam di Pulau Sumba termasuk Kabupaten Sumba Timur
yang terkenal dengan pantai yang menawan, air terjun yang menakjubkan, padang savanna yang
mempesona, kuda-kuda sandalwood yang memukau dan kecantikan tenun ikat sumba. Banyak
wisatawan domestic hingga manca negara yang datang berkunjung ke Pulau Sumba dengan tujuan
untuk menikmati semua keindahan tersebut (Wardhani, 2018). Perekonomian di Sumba mulai
menggeliat. Hotel dan homestay dibangun oleh masyarakat local dan investor, rumah makan dan kioskios kecil mulai bermunculan di mana-mana, bahkan banyak yang menjadi guide dadakan (Gunawan,
2020; SumbaTimur, 2020). Hal ini tentu saja memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat
Sumba termasuk para pengrajin tenun ikat. Akan tetapi semua itu langsung meredup ketika di awal
tahun 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia
(Haris Mustaqin, 2020). Pembatasan social berskala besar mulai diterapkan diseluruh pelosok tanah air
(Peraturan Pemerintah No.21, 2020). Pulau Sumba kembali sepi, lengang, perekonomian yang tadinya
sdh menggeliat langsung terdiam. Banyak pengusaha kecil yang gulung tikar, warung makan ditutup,
kios ditutup, termasuk para pengrajin tenun ikat. Tidak ada lagi wisatawan yang datang berkunjung ke
Pulau Sumba. Tidak ada lagi pembeli hasil tenun ikat mereka. Tidak ada uang untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari.
“Kampung Raja Prailiu” merupakan salah satu kampung adat yang berada di Pusat kota
Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, dimana kampung adat ini merupakan salah satu destinasi wisata
yang selalu dikunjungi wisatawan, karena di kampung ini terdapat dolmen dan peninggalan
megalitikum, rumah adat sumba timur, dan hasil tenun ikat yang sangat mempesona (Vel, J. &
Makambombu, 2009). Kampung Raja terbagi menjadi 2 lokasi yang bersebelahan. Lokasi pertama
disebut sebagai kampung Kambata dan terdaftar yang terdiri dari 93 kepala keluarga, dan lokasi
berikutnya disebut kampung Kiku yang terdiri dari 85 kepala keluarga. Pandemic covid-19
menyebabkan banyak dari mereka yang kehilangan penghasilan. Menyikap kondisi diatas, banyak
upaya telah dilakukan seperti program-program bantuan social yang diberikan oleh pemerintah dan
banyak pihak lain yang secara spontan memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak
pandemi covid-19 ini (Pramanik, 2020). Program Studi Keperawatan Waingapu turut mengambil
bagian dalam kegiatan kemanusiaan ini dimana tim dosen dan mahasiswa menyasar beberapa kelompok
khusus yang memerlukan uluran tangan, salah satunya adalah kelompok pengrajin tenun ikat di
Kampung Adat Raja Prailiu
.
II. METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bersifat insidental dan dilakukan secara swadana oleh tim
dosen dan mahasiswa, dan didukung oleh kelompok Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) Sumba,
Kelompok Gerakan 5 Roti dan 2 Ikan, dan Ikatan Alumni SMAN I Waingapu Angkatan 1999. Tim
berkordinasi dengan ketua RT di kampung Kambata dan kampung Kiku dan diputuskan 30 KK yang
paling terdampak pandemic covid-19 sebagai penerima manfaat kegiatan pengabdian masyarakat ini.
Kegiatan ini berupa edukasi kesehatan tentang penyakit covid-19, membagikan paket bantuan
berupa sembako (30 paket), sabun cuci tangan dan perlengkapan mandi (30 paket) serta masker kain
(200 lbr). Kegiatan dilakukan di bulan Mei tahun 2020 selama 1 minggu dimulai dari tahap persiapan,
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tahap kordinasi, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan akhir. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan
selama 1 hari dengan membagi anggota tim menjadi 6 kelompok kecil yang terdiri dari minimal 3
orang, karena dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah keluarga penerima manfaat.
Edukasi dilakukan dengan bantuan media booklet tentang covid-19 yang mana pada akhir sesi booklet
tersebut diberikan kepada keluarga agar dapat digunakan sebagai referensi mereka dalam mengenal dan
mencegah penularan covid-19.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan tahap penjajakan lokasi untuk
memastikan masyarakat di Kampung Adat Raja Prailiu sebagai penerima manfaat benar-benar
membutuhkan uluran tangan tim Pengabdian Masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Penjajakan
dilakukan dengan mendatangi Kampung Adat, berkomunikasi dengan angota keluarga “raja” di
kampung adat tersebut dan Ketua RT 01 dan 03. Setelah mendapatkan data keluarga penerima manfaat,
tim Pengabmas melakukan kordinasi dengan Kelompok SOPAN Sumba, Kelompok Gerakan 5 Roti dan
2 Ikan, dan Ikatan Alumni SMAN I Waingapu Angkatan 1999, terkait persiapan surat ijin kegiatan, alat
dan bahan yang diperlukan berupa spanduk kegiatan, paket sembako, sabun cuci tangan dan toiletries,
booklet, masker.
Pada hari pelaksanaan kegiatan, semua tim dari unsur-unsur diatas ikut terlibat secara langsung
sehingga 30 keluarga penerima manfaat dapat terjangkau dalam waktu 1 hari. Setiap kelompok
mendatangi 5 keluarga dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk mendistribusikan
paket bantuan dan melakukan edukasi kesehatan (gambar 1)

Gambar 1 gambaran situasi ketika tim menuju rumah keluarga penerima manfaat di Kampung Raja Prailiu, Mei
2020

Paket sembako, sabun cuci tangan, toilteris dan masker kain diberikan kepada keluarga dengan
harapan dapat membantu keluarga memenuhi nutrisi dan mempertahankan kebersihan personal
keluarga serta melakukan tindakan mencegah penularan covid-19 dengan menggunakan masker dan
rajin mencuci tangan. Hampir semua keluarga penerima manfaat dalam kegiatan pengabmas ini
mengatakan bahwa mereka tidak paham apa itu covid-19 dan mengapa covid-19 menyebabkan
wisatawan tidak lagi datang berkunjung ke Sumba. Hal ini dikarenakan Covid-19 merupakan hal yang
sangat baru bagi mereka bahkan hampir seluruh umat manusia dimuka bumi ini (Wulandari et al.,
2020). Masih banyak ilmuwan yang perlu membuktikan dan memaparkan dengan lebih jelas tentang
apa dan bagaimana covid-19 itu, sehingga proses pembelajaran tentang covid-19 masih harus terus
ditingkatkan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak terkait lain untuk melakukan edukasi secara terusmenerus kepada masyarakat (Kristiyani and Khatimah, 2020; Zulfa and Kusuma, 2020).
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Oleh karena itu kami juga melakukan edukasi kesehatan tentang covid-19 secara langsung
kepada keluarga dengan menggunakan media booklet. Tidak dilakukan pretest diawal edukasi akan
tetapi dilakukan apersepsi diawal edukasi untuk menarik perhatian keluarga dan memastikan bahwa
keluarga siap menerima informasi tentang covid-19. Penyajian materi dilakukan dengan komunikasi
interaktif antara penyaji dan keluarga dengan memberi respon ketika keluarga bertanya atau terlihat
bingung. Materi edukasi disampaikan dnegan menggunakan Bahasa sumba dan penyaji berupaya
menggunakan kata-kata yang sederhana agar mudah dimengerti oleh keluarga. Diakhir sesi diskusi
dilakukan evaluasi dengan menanyakan kembali beberapa pertanyaan sederhana terkait infomasi yang
telah diberikan. Sebagian besar keluarga mampu menceritakan kembali tentang apa itu covid-19 dan
bagaimana cara-cara mencegah penularan covid-19 (gambar 2).
Bloom melakukan revisi pada urutan taksonominya terhadap pengetahuan dimana manusia pada
hakekatnya mampu menerapkan apa yang diketahuinya jika ia telah memahami makna informasi
tersebut. Mendengarkan, atau membaca suatu informasi dapat menjadi pengetahuan yang tersimpand
alam memori otak manusia. Sehingga ketika manusia melakukan recall memori ia dapat memahami
informasi tersebut dengan baik dan memutuskan untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Hal ini
tercermin dalam perilaku manusia itu sendiri (Gunawan and Palupi, 2012). Edukasi sederhana yang
telah dilakukan oleh tim pengabmas ini mengharapkan adanya proses belajar mulai dari tahap
mengingat, memahami dan menerapkan.

Gambar 2 gambaran situasi edukasi kesehatan dan komunikasi interaktif

IV. SIMPULAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan rasa
kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Sekecil apapun
pemberian kita akan menjadi bermakna jika didasari dengan niat yang tulus dan diberikan kepada orang
yang tepat.
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