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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1. Pandemi 

Covid 19 merupakan virus yang menyerang system pernapasan manusia. 

Ciri-ciri yang umumnya terdapat pada penderita penyakit ini mirip dengan gejala 

flu biasa namun lebih berbahaya karena menyerang organ paru-paru. Penderita 

dengan gejala berat akan mengalami demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, 

sakit dada,dan sesak napas. Penyakit ini dapat menyerang siapa sajan namun 

sangat rentan terhadap manula dan orang dengan penyakit bawaan, 

Wabah Covid 19 awalnya berasal dari Wuhan, Cina, kini telah menjadi 

pandemic di seluruh dunia yang mengubah tatanan gaya hidup masyarakat 

modern di dunia saat ini. Masyarakat yang sibuk dan “bergerak” dipaksa untuk 

berdiam diri di rumah; melakukan kegiatan bekerja di rumah (Work From Home), 

belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Bahkan kegiatan belanja untuk 

kebutuhan hidup sehari-hari pun dilakukan dengan daring. Hal ini dilakukan 

untuk menekan jumlah penderita virus Covid 19 agar tidak menjadi bertambah 

besar. Wabah ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat dunia karena sampai 

pertengahan tahun 2020, vaksin Covid 19 belum juga ditemukan.  

Menurut data WHO jumlah penderita di seluruh dunia per 3 Juli 2020, 

pasien Covid 19 dari 213 negara mencapai 196.662 orang dan diperkirakan masih 

akan bertambah. Lonjakan tersebut menaikkan total kasus Covid 19 di seluruh 

dunia hingga mencapai 10.961.522 pasien, nyaris 11 juta orang terinfeksi dan 

522.991 orang dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus mematikan ini. 

Sementara itu, 6.128.286 orang dinyatakan sembuh dan dipulangkan oleh pihak 

medis setelah sempat terjangkit virus Covid 19. Data tersebut menunjukkan 

sekitar 4,7% pasien meninggal dunia akibat Covid 19. 55,9% pasien sembuh dan 

39,4 % sisanya masih sakit. Dari 4.310.245 pasien yang sakit hanya 1% dalam 

kondisi kritis atau sekitar 58.000 orang. Sisanya mengalami gejala sedang hingga 
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tak bergejala. Penambahan tertinggi dicatat oleh Amerika Serikat, Brasil, India, 

Afrika Selatan dan Rusia. Indonesia sendiri berada di posisi ke-16 dunia untuk 

penambahan kasus Covid 19 baru dan ke-18 untuk lonjakan kematian. Di Asia, 

Indonesia berada di posisi ke-7 setelah Irak untuk penambahan kasus Covid 19 

baru.  

Berbagai upaya pemerintah dilakukan dalam menekan jumlah penderita 

Covid 19, antara lain dengan melakukan lockdown seperti di Wuhan, Cina. 

Indonesia tidak menerapkan lockdown seperti di Cina karena pertimbangan aspek 

budaya, namun menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Pembatasan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan 

Kementerian Kesehatan dan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat 

kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat 

atau fasilitas umum. DKI Jakarta menjadi Provinsi pertama yang menerapkan 

kebijakan tersebut. Selama penerapan kebijakan ini, seluruh transportasi public 

seperti KRL Commuter Line, MRTJakarta, dan Transjakarta dibatasi jumlah 

penumpangnya hingga sekitar 50% saja. Ojek dsaring dilarang mengangkut 

penumpang, sedangkan kegiatan sekolah, kampus, dan kantor dilakukan dari 

rumah. 

Minimnya kegiatan masyarakat tentunya sangat memukul pertumbuhan 

ekonomi di berbagai Negara di dunia, termasuk di Indonesia. Bank Dunia 

memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2020 bisa dibawah 0% 

bila pembatasan ekonomi masih berlangsung. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi 

yang menjadi dampak serius bagi negara dan masyarakat namun juga sisi 

psikologis dari kebanyakan masyarakat itu sendiri. Melakukan segala sesuatunya 

dari rumah tentunya akan mengakibatkan penurunan motivasi dalam bekerja dan 

melakukan kegiatan karena pergerakan manusia sangat dibatasi. Kegiatan Work 

From Home lama kelamaan tidak lagi menjadi sesuatu hal yang menarik, namun 

menjadi sesuatu hal yang membosankan, membebani kegiatan masyarakat, tidak 

produktif, dan masih banyak lagi sehingga banyak masyarakat yang akhirnya 

stress, malas, apatis, dan lain-lain. Kegiatan dalam mengisi waktu luang yang 

bersifat menghibur pun banyak dilakukan masyarakat untuk mengurangi stress, 
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diantaranya dengan menonton tayangan streaming, berselancar di media social, 

memasak, berolahraga, berkumpul dengan keluarga, bahkan mencoba hal-hal baru 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

 	

2.   Webinar Online 

 Dalam rangka menunjang konsistensi baik pembelajaran maupun 

pengenalan terhadap suatu disiplin ilmu dilakukan melalui pemanfaatan “ruang 

maya” atau internet sebagai suatu moda pembelajaran baru yang dapat dilihat dari 

nilai positifnya sebagai ruang yang meniadakan batasan ruang maupun waktu 

sebagai media komunikasi baru yaitu “webinar online”. 

 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui “webinar online” secara 

singkat dapat dikatakan sangat efektif tidak hanya sebagai langkah antisipasi 

penyebaran Covid 19 tetapi hal yang paling utama adalah dalam korelasi dengan 

bagaimana menyampaikan suatu pesan dalam konteks yang mudah dipahami. 

 Melalui penyuluhan melalui “webinar online” bagi kalangan umum 

terutama siswa SMA maupun SMK ini diharapkan dapat tercapai : 

1. Target audience dapat memiliki suatu pemahaman spesifik tentang 

pemanfaatan elemen dekoratif menjadi suatu karya seni. 

 2. Target audience dapat memiliki suatu platform dalam melakukan 

implementasi elemen dekoratif secara tepat dalam suatu bentuk 

komposisi ruang yang memiliki nilai estetik tinggi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5	
	

BAB II 

KELAYAKAN TIM PELAKSANA  
PENGABDIAN MASYARAKAT WEBINAR ONLINE 

 
 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat telah dilaksanakan dengan baik pada 

tanggal 6 Juni 2020 oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Program Studi Desain 

Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia, 

Yayasan Administrasi Indonesia (UPI-YAI). 

Adapun kelayakan Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang dilakukan 

melalui bentuk webinar abdimas online ini dapat dilihat dari pengalaman Tim 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat, antara lain: 

Pengabdian Masyarakat 

1. Memberikan pemahaman tentang bagaimana elemen dekoratif memiliki 

nilai estetik yang tinggi dalam membentuk suatu komposisi ruang. 

2. Memberikan pengarahan untuk peningkatan kreativitas dalam suatu 

bentuk penciptaan seni yang menarik dan memiliki nilai estetik.  

3.  Memberikan penyuluhan tentang pengolahan komposisi ruang dengan 

baik sehingga dapat membentuk suatu pola atau pattern yang memberi 

nilai tambah pada suatu karya seni. 
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BAB II 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA 

DALAM BENTUK WEBINAR ONLINE 
 

Judul  :  Webinar Abdimas Online dengan tema “Implementasi Elemen  
  Dekoratif dalam Komposisi Ruang” 
 

Kegiatan webinar abdimas online merupakan salah satu kegiatan sebagai 

bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian 

masyarakat. Fokus utama dari kegiatan penyuluhan tersebut adalah untuk 

memberikan pemahaman bagi target audience tentang bagaimana implementasi 

elemen dekoratif dalam membentuk suatu komposisi ruang yang memiliki nilai 

estetika. 

Tahapan-tahapan kegiatan penyuluhan secara sistematika dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Deskripsi Kegiatan 

1.  Observasi Lapangan dan Pengajuan Proposal Kegiatan Pengabdian 
Masyarakat 

Kegiatan webinar abdimas online diawali dengan melakukan pengamatan 

(observasi) pada tanggal 31 Mei 2020 melalui pertemuan dan diskusi dengan tim 

dosen pelaksana kegiatan webinar pada Gedung C Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Universitas Persada Indonesia YAI. 

 Didalam pertemuan dilakukan pembahasan berbagai permasalahan yang 

memiliki korelasi antara elemen dekoratif dan komposisi ruang serta proses 

implementasinya sehingga menghasilkan suatu karya seni yang memiliki nilai 

estetik tinggi. 

 Berdasarkan dari hasil observasi dan diskusi yang telah dilakukan, pada 

tanggal 2 Juni 2020 kami tim Dosen Pelaksana Kegiatan Webinar Abdimas 

Online Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia YAI melakukan 

pertemuan internal kembali di kampus tentang rencana kegiatan pengabdian 

masyarakat terutama untuk menentukan tema, tujuan serta fokus utama sesuai 

dengan permasalahan yang dihadapi. Kami memutuskan untuk melakukan 

kegiatan penyuluhan dengan fokus utama pada implementasi elemen dekoratif 

dalam komposisi ruang. Pada tgl. 3 Juni 2020 kami sampaikan apa yang menjadi 

rencana kegiatan tersebut kepada bapak Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia YAI sekaligus  

melakukan diskusi lanjutan dengan fokus utama sistematika pelaksanaan webinar 

abdimas online serta kepastian pelaksanaannya termasuk persetujuan kegiatan 

webinar abdimas online yang sudah dipersiapkan serta menentukan waktu serta 

tata cara pelaksanaannya dan diputuskan kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 

10 Juni 2020. 

 Selanjutnya tim dosen melakukan diskusi kembali dengan pihak pimpinan 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia YAI pada tanggal 6 

Juni 2020 untuk lebih memantapkan lagi perencanaan dan teknis pelaksanaan 

kegiatan webinar abdimas online ini. 
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2.  Penyuluhan Melalui Webinar Abdimas Online “Implementasi Elemen 
Dekoratif dalam Komposisi Ruang” 

  Kegiatan penyuluhan melalui webinar abdimas online yang dilakukan oleh 

Tim Dosen Pengabdian Masyarakat Program Studi Desain Komunikasi Visual, 

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia YAI ini secara 

keseluruhan menghabiskan waktu 22 jam dengan rincian 9 jam untuk observasi 

dan persiapan, 6 jam diskusi kelompok, 2 jam pelaksanaan kegiatan pelatihan 

serta 6 jam dalam pembuatan laporan kegiatan. 

  Tema kegiatan penyuluhan melalui webinar abdimas online yang 

dilakukan adalah “Implementasi Elemen Dekoratif dalam Komposisi Ruang”. 

Dalam upaya untuk memberikan pemahaman serta hasil karya seni yang memiliki 

nilai estetik tinggi. 

 Alasan utama pengambilan tema tersebut diatas adalah karena selama ini 

target audience belum memahami peran dan keunikan elemen dekoratif dalam 

korelasi implementasi pada komposisi ruang untuk menghasilkan suatu bentuk 

karya seni. 
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BAB III 

JADWAL ACARA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Susunan acara yang dilaksanakan dalam kegiatan webinar abdimas online ini  

adalah sebagai berikut; 

1.  Pukul 08.00  Persiapan kegiatan webinar abdimas online di 

     kampus. 

2.  Pukul 09.00                             Sambutan dan Pengarahan Dekan Fakultas  

      Ilmu Komunikasi, Universitas Persada  

      Indonesia YAI 

3.  Pukul 09.15 – 11.15  Pelaksanaan Kegiatan Webinar Abdimas  

     Online 

4.  Pukul 11.15 – 11.55  Diskusi dan tanya jawab 

5.  Pukul 12.00  Penutupan 

 

 Pendanaan didapatkan dari swadaya kelompok dimana setiap peserta 

(dosen) memiliki kontribusi masing-masing sebesar Rp. 250.000,- sehingga 

terkumpul dana sebesar Rp. 1.250.000,- yang dimanfaatkan seoptimal mungkin 

oleh tim pelaksana untuk terselenggaranya kegiatan webinar abdimas online ini.  
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Pertemuan Awal 

 

 

Diskusi Internal 
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Pelaksanaan Webinar Abdimas Online 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 Kegiatan Webinar Abdimas Online yang dilaksanakan pada Program Studi 

Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Persada 

Indonesia YAI dengan tema ‘Implementasi Elemen Dekoratif dalam Komposisi 

Ruang’, telah berjalan dengan baik terlihat dari antusiasme target audience yang 

mengikuti secara aktif webinar abdimas online tersebut. 

 Kegiatan webinar abdimas online ini telah memanfaatkan waktu sebanyak 

22 jam (9 jam untuk observasi dan persiapan, 6 jam diskusi kelompok, 2 jam 

pelaksanaan kegiatan serta 6 jam pembuatan laporan kegiatan) 

 

B. Saran 

 Dengan memperhatikan minat yang sangat besar dari target audience 

dalam korelasi dengan tema webinar abdimas online maka disarankan kegiatan 

penyuluhan sejenis dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


