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Abstrak
Tujuan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk melaksanakan salah satu
Tri Darma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen dan juga mahasiswa Universitas
Pamulang. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan keberadaan dalam perguruan
tinggi dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan penerapan keilmuan kepada masyarakat.
Metode yang disampaikan pada pengabdian kepada masyarakat ini penyampaikan materi secara
verbal melalui media via zoom dalam pelaksanaan ini materi dengan melakukan Pengabdian kepada
masyarakat ini dapat dilaksanakan dengan memberikan kepada pendampingan pada ibu rumah tangga
yang anggota keluarganya secara ekonomi terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan Adanya
pandemi ini,yang mengakibatkan kepala keluarga terkena dampak pemberhentian hubungan kerja,
begitupun juga yang menjadi para pelaku usaha mikro dan kecil berampak seperti mengalami
penurunan omzet. Maka kami selaku para dosen melakukan kegiatan Sosialisasi dampak covid 19 pada
ekonomi dan manajemen keuangan kelaurga di RT 03/03 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan.
Hasil pengabdian masyarakat yang diperoleh adalah Warga antusias dalam menyimak pemaparan
materi yang diberikan dari Pengabdian Kepada Masyarakat. Hal tersebut dilanjutkan dengan sesi
tanya jawab terkait dengan materi tersebut dengan memberikan juga pandangan cara pengelolaan
keuangan keluarga saat pandemi covid 19 ini. Ilmu yang diperoleh pada pengabdian masyarakat ini
harapannya para ibu rumah tangga hal ini harus pahami perbedaan kebutuhan juga keinginan. Penuhi
terlebih dahulu baiknya kebutuhan utama lalu alokasikan dari hal keuangan untuk keinginan pribadi
lainnya
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PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar pada perekonomian. Termasuk
mempengaruhi ekonomi perorangan dan keluarga. Oleh sebab itu, penting merancang
keuangan untuk memenuhi kebutuhan tambahan tanpa mengganggu keuangan pribadi maupun
keluarga saat wabah seperti sekarang ini.
Dari Hal Masalah keuangan seringkali tidak bisa dihindarkan di rumah tangga. Namun,
jika memiliki kendali keuangan yang baik, maka memiliki kesempatan yang lebih besar
keselamatan keuangan lebih cepat daripada mereka yang memang tidak memiliki kendali
dalam keuangan. Menurut Sulastiningsih (2010) kerapian mengelola keuangan keluarga
merupakan salah satu pilar penopang keluarga sakinah. Pengelolaan keuangan adalah sebuah
tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang (Bank Indonesia, 2013).
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Dengan kondisi pandemic covid 19 yang tidak menentu dan serba tidak pasti seperti ini
mengelola keuangan bukan hal yang mudah dan harus diatur secara hati-hati. Keluarga sebagai
bagian terkecil dalam masyarakat ikut merasakan dampak dari pandemic Covid 19 ini. Dengan
adaya aturan PSBB dan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah yang mewajibkan
karyawan/pegawai bekerja dari rumah (work form home), adanya pengurangan jam kerja dan
pembatasan jam operasional usaha mengakibatkan terjadinya pemotongan gaji/upah, karyawan
dirumahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan para pemilik usaha/UMKM mengalami
kerugian, Rumah tangga di semua kelompok pendapatan-- dari yang termiskin hingga yang
terkaya--mengalami penurunan pendapatan dengan persentase serupa. Banyak rumah tangga
yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau
berisiko menjadi miskin.
METODE KEGIATAN
Kegiatan Sosialisasi dampak covid 19 pada ekonomi dan manajemen keuangan
keluarga pada RT 03/03 Sawah Baru Tangerang Selatan ini dilaksanakan pada 31 Maret 2022.
Lokasi ini dipilih karena berdasarkan sharing antar ibu – ibu sekitar lingkungan beberapa
warga yang terkena dampak covid-19 khususnya terkait dengan hal keuangan keluarga.
Kegiatan ini Peserta untuk diberikan sosialisasi berjumlah 20 yang bersedia mengikuti
sosialisasi dan waktu yang memadai untuk mengikuti Peserta pengabdian masyarakat ini terdiri
dari ibu ibu rumah tangga,yaitu yang berstatus sebagai pekerja atau berkar di luar rumah
ataupun yang tidak bekerja. Peserta ini Ibu-ibu rumah tangga hal yang difokuskan sasaran
sosialisasi karena pada merekalah tanggung jawab pengelolaan keuangan rumah tangga
diembannya. Penyuluhan dilakukan secara online dengan aplikasi Zoom terhadap warga RT
03/03 Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan, Adapun susunan kegiatan pelaksanaan adalah:
Tabel 1. Susunan Acara.
No
Materi
1 Pembukaan
2
3

4
5
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Narasumber
Waktu
Elizabeth Tika Kristina Hartuti, S.E., 09.05 - 09.15
M.M
Perkenalan dampak ekonomi Pusporini Palupi J, S.S.T.,M.M
09.15 - 10.00
saat ini karena covid 19
Penjelasan strategi pengaturan Laura Komala, S.Kom.,M.M.
10.00 - 10.40
keuangan
keluarga
saat
pandemi covid 19
Tanya dan jawab
10.40 - 11.15
Penutup
Paringsih, S.E.,M..M
11.15 - 11.25
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Gambar 1. Flyer PKM

Gambar 2. PKM

Gambar 3. PKM
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 dengan
peserta ibu rumah tangga yang bersedia diberikan pandangan dengan sosialisasi dampak covid
19 pada ekonomi dan manajemen keuangan keluarga pada RT 03/03 Sawah Baru Tangerang
Selatan. Adanya wabah pandemi covid-19 ini. Bukan hanya terkait dari masalah kesehatan,
dampaknya dari pandemi ini juga menyentuh masalah-masalah sosial, budaya, politik, agama
dan

ekonomi.

Pengabdian

kepada

masyarakat

dilaksanakan

dengan

memberikan

pembimbingan dan pendampingan untuk ibu rumah tangga yang anggota keluarganya secara
ekonomi terkena dari dampak pandemi Covid-19. Adanya dari pandemi ini adalah
mengakibatkan kepala keluarga suaminya terkena pemberhentian hubungan kerja dan yang
menjadi pelaku usaha mikro dan kecil mengalami penurunan omzet ataupun pendapatan. maka
guna menunjang kebutuhan rumah tangga. Pemilihan dalam topik sangat penting karena
hampir semua lingkup pekerjaan atau usaha terdampak dari adanya kemungkinan penurunan
ekonomi yang diakibatkan Covid-19. Oleh karena itu langkah-langkah yang diperlukan dalam
keluarga adalah:
1. Melakukan evaluasi sumber penghasilan. Apabila dari pekerjaan kepala keluarga tidak
terdampak secara langsung ini harus tetap melakukan upaya untuk melakukan penghematan
agar biaya hidup itu rutin tidak semakin bertambah. Sebaliknya, jika sumber penghasilan
terkena dampak penyesuaian anggaran keluarga wajib dilaksanakan.
2. Menghitung ulang kondisi anggaran keluarga dengan mengantisipasi kenaikan biaya-biaya
rumah tangga. Pastikan Prioritaskan pengeluaran pada pos wajib seperti pembayaran hutang
atau cicilan, uang sekolah anak, pembayaran listrik atau kewajiban lainnya. Pembelian dari
kebutuhan pokok dengan memanfaatkan promo-promo.
3. Membuat prioritas keuangan dan pangkas kebutuhan yang dirasa tidak perlu. Seperti
Keluarga dapat mencari produk mengganti produk yang lebih murah namun memiliki fungsi
yang sama untuk menghemat pengeluaran.
KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul : Sosialisasi Dampak
Covid-19 Pada Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Keluarga Di Rt 03/03 Sawah Baru
Ciputat Tangerang Selatan secara umum berjalan dengan lancar dan tertib. Warga antusias
dalam menyimak pemaparan materi yang diberikan dari Pengabdian Kepada Masyarakat. Hal
tersebut dilanjutkan dengan sesi tanya jawab
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memberikan juga pandangan cara pengelolaan keuangan keluarga saat pandemi covid 19 ini,
pada masa pandemi seperti sekarang harus mengetahui cara mengelola keuangan. Dengan
makna lain juga dituntut untuk pandai mempraktikan cara mengelola keuangan. Pandemi ini
yang membuat berbagai hal menjadi sulit dalam beberapa waktu ke belakang, menuntut untuk
bisa lebih efektif d mengelola keuangan. Jika dalam keadaan ini tidak bisa mengaplikasikan
cara mengelola keuangan, hal ini akan berpotensi membuat kesulitan untuk memenuhi
berbagai halnya kebutuhan.
UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terima kasih kami disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
dalam

pelaksanaan

pengabdian

ini,

dari

Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang

pihak

kampus Universitas Pamulang dan

memberikan

kesempatan untuk melakukan

pengabdian serta warga Sawah Baru Ciputat yang mengizinkan untuk melasanakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat sehingga kegiatan pengabdian sosialisasi dapat terlaksana
dengan baik dan lancar.
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