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BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Ketahanan ekonomi menunjukkan tangguh tidaknya suatu negara/daerah saat menghadapi 

tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) selama mencapai pembangunan ekonomi. 

Dalam hal ini, pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah pencapaian kesejahteraan 

masyarakat yang adil, maju, dan mandiri melalui pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan 

kapasitas dan kualitas sumber daya, dan diikuti dengan keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan (Lembaga Ketahanan Kota RI, 2015).  

Pemahaman tentang TAHG dalam menjaga/meningkatkan ketahanan ekonomi suatu 

negara/daerah penting dilakukan sebagai dasar pembentukan sebuah kebijakan. Salah satu 

tantangan yang dihadapi negara/daerah tiap tahunnya adalah adanya acara keagamaan atau 

budaya, sebagai contoh masa sebelum, saat, dan sesudah Idul Fitri, karena individu dituntut 

untuk mengikuti gaya hidup tertentu. Kemudian, ancaman yang muncul adalah kelangkaan yang 

diikuti dengan kenaikan harga umum akibat perubahan perilaku pelaku ekonomi pada masa 

tersebut. Hal ini menjadi ancaman karena membuat beberapa individu/masyarakat tidak bisa 

memenuhi gaya hidup tertentu tersebut. Selanjutnya, kemunculan ancaman tersebut juga 

diakibatkan dari kendala/hambatan pendapatan. Pada akhirnya, hambatan ini dapat menarik 

kerawanan sosial seperti pencurian sebagai hasil tidak terpenuhinya gaya hidup mereka.Selain 

itu, ancaman berupa kenaikan harga dapat membuat rendahnya daya beli masyarakat yang 

menghasilkan ketidakseimbangan antara preferensi konsumen dan daya beli mereka. Hal ini 

akhirnya dapat memicu kerawanan sosial dan membentuk sebuah vicious circle(lingkaran yang 

tidak berujung maupun berpangkal).  

Sejak Maret 2020, pandemi Covid 19 merebak di Indonesia dan mengganggu gaya hidup dan 

perilaku ekonomi masyarakat menjelang, di saat dan pasca perayaan Idul Fitri. Kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Terbatas maupun Berskala Besar di beberapa daerah menyebabkan 

pola konsumsi dan perilaku sosial dan perayaan keagamaan Idul Fitri berubah. Penelitian ini akan 

difokuskan pada pengukuran ketahanan ekonomi Kota Salatiga menjelang hari besar keagamaan 
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Idul Fitri dengan memperhitungkan dampak pandemi Covid 19 dari sisi supply, di mana para 

pelaku usaha sebagai respondennya. 

1.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan TAHG dan interaksi antar aspek di atas menunjukkan bahwa pemahaman 

mengenai TAHG dan aspek-aspek di dalam ketahanan ekonomi, baik menjelang hari besar 

keagamaan  Idul Fitri maupun di masa pandemi Covid 19 menjadi penting sebagai dasar 

pemerintah membuat kebijakan yang relevan untuk memitigasi ancaman dan mengatasi 

hambatan yang dihadapi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian 

ini ditujukan untuk: 

a. Menyajikan naskah hasil kajian berdasarkan pengumpulan data pengukuran aspek-aspek dan 

klasifikasi ketahanan ekonomi khususnya di Kota Salatiga sebelum, saat, dan sesudah Idul 

Fitri. 

b. Memberikan masukan serta rekomendasi kepada pimpinan untuk bahan pengambilan 

kebijakan terhadap hambatan ancaman dan gangguan ketahanan ekonomi Kota Salatiga.  

 

1.2. Maksud Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk  

(1) Menggali partisipasi dan menampung aspirasi masyarakat pelaku ekonomi dalam 

menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan nasional; 

(2) Memberi masukan kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan untuk menjaga 

kondusifitas Kota Salatiga dari berbagai macam gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang didorong oleh faktor ekonomi. 

 

  


