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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Covid-19, merupakan sebuah virus yang muncul pada tahun 2019 di Wuhan, China.

Ketika virus ini diblow up ke public melalui media massa, banyak orang masih

menganggap remeh dan beranggapan bahwa virus tersebut hanyalah virus-virus biasa

seperti virus pada umumnya. Faktanya selang beberapa hari terjadilah lonjakan manusia

yang terpapar dan mengakibatkan pergoncangan diseluruh dunia. Virus ini tergolong cepat

dalam proses penyebarannya yang mengakibatkan virus ini dianggap menjadi sebuah

pandemi. Hal ini berdasarkan tingkat penyebarannya yang sangat cepat dan terus naik.

Selain menyerang faktor kesehatan, dampak yang ditimbulkan ialah serangan pada sektor

ketahanan sosial masyarakat. Jika negara maju, masyarakat memiliki ketahanan sosial yang

cukup kuat menjadikan negara tidak terlalu berdampak besar. Berbeda dengan negara

berkembang yang notabene ketahanan sosialnya kurang. Ketahanan sosial yang rentan

ketika disambar oleh wabah ini, akan ambruk karena masyarkat tidak memiliki daya tahan

sosial yang kuat.

Ketika wabah Covid-19 masuk ke Indonesia tepatnya tanggal 2 Maret 2020,

pemerintah bertindak cepat dengan mengeluarkan aturan untuk melarang dilakukannya

pengumpulan masa dan membatasi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang sifatnya

diluar rumah demi memecah rantai penyebaran wabah ini. Pemberlakuan kebijakan

tersebut dimulai dari tingkat paling bawah (Desa) sampai tingkat paling atas (Pusat). Desa

Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang merupakan satu contoh desa yang

merasakan dampak yang disebabkan oleh wabah covid-19 ini. Selain menyerang sector

kesehatan, dampaknya juga menyerang pada sector ketahanan sosial dari masyarakat Desa

Keji. Ketika penulis melakukan observasi dan wawancara, penulis mengetahui bahwa

masih banyak masyarakat yang belum bisa melakukan pengelolaan yang optimal dalam

memanfaatan potensi wilayah yang dimiliki supaya mendapatkan hasil yang maksimal

terlebih dimasa sulit sewaktu pandemi covid-19 ini masih ada di wilayah Desa Keji.

Permasalahan kurang maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang ada

diwilyah Desa Keji ini didukung dengan rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang
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memiliki pengetahuan cukup untuk mengelola potensi tersebut. Sebelum pandemi masuk,

terdapat upaya-upaya seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya potensi desa

untuk keberlanjutan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Kemudian terhenti karena

himbauan dari pemerintah untuk meniadakan kegiatan tersebut. Rendahnya faktor SDM

tersebut disebabkan masih terdapat masyarakat yang buta huruf dan berpendidikan rendah.

Dalam RPLP Desa Keji tahun 2020 yang disusun oleh BKM Amanah dan TIPP Desa Keji,

dijelaskan bahwa jenjang SD (tamat) dan buta huruf/tidak sekolah, jika digabung

jumlahnya hampir separuh dari jumlah penduduk Desa Keji yaitu 3.333 Jiwa, sedangkan

jumlah penduduk Desa Keji per 2020 yaitu 7.760 Jiwa.

Dari fenomena tersebut, diperlukan solusi khusus untuk menjaga dan meningkatkan

ketahanan sosial masyarakat Desa Keji supaya tetap bisa survive dimasa pandemi covid-19

ini. Dengan menggunakan teori struktur fungsional Talcott Parsons dengan skema AGIL

yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian

yang saling berkaitan dan bertindak serta berperilaku mengarah kepada satu tujuan

bersama yaitu menjaga dan meingkatkan ketahanan sosial masyarakat Desa Keji. Dalam

prosesnya muncul skema AGIL yaitu Adaptasi, Goal (tujuan), Integrase dan Latency

(pemeliharaan pola) agar suatu sistem (masyarakat) dapat berjalan secara fungsional

sebagai solusi untuk menjembatani upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan sosial

masyarakat Desa Keji. Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan teori AGIL yang

berbasiskan pada asset penghidupan masyarakat atau wilayah. Asset penghidupan tersebut

mencakup 5 asset yaitu asset manusia, asset alam, asset keuangan, asset fisik dan asset

sosial. Kelima asset tersebut yang menjadi modal untuk membantu skema AGIL dalam

upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat desa Keji dimasa pandemi

covid 19 tahun 2020-2021. Harapannya dengan menggunakan skema AGIL berbasis

menggali dan memanfaatkan asset penghidupan yang ada dalam wilayah Desa Keji, dapat

meningkatkan dan menjaga ketahanan sosial masyarakat Desa Keji dimasa Pandemi covid-

19 ini.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis mencoba

merumuskan rumusan masalah yang menjadi fous dari penelitian ini, yaitu:
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Bagaimana ketahanan sosial masyarakat di Desa Keji dimasa pandemi Covid-19 tahun

2020-2021?

1.3 Tujuan
Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu:

Menggambarkan ketahanan sosial masyarakat Desa Keji dimasa pandemi Covid-19 tahun

2020-2021.

1.4 Manfaat

a. Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya terkait upaya-upaya meningkatkan ketahanan sosial dimasa

pandemi maupun sesudah pandemi berakhir.

b. Praktis:

1. Bagi peneliti, yaitu untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan bagi peneliti

terkait ketahanan sosial masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga dan

meningkatkan daya tahan sosial masyarkaat khususnya dimasa pandemi ini.

2. Bagi instansi pemerintah yang bergerak didalam upaya peningkatan

kesejahteraan dan kehidupan masyarakat untuk bisa menjadi masukan dalam

menjalankan upaya peningkatan kehidupan yang berbasis berkelanjutan untuk

menajaga ketahanan sosial dimasa pandemi maupun sesudah pandemi berakhir.

1.5 Batasan Konsep Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memandang permasalahan pernelitian yang diangkat perlu

dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi konsep penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep Ketahanan Sosial. Ketahanan sosial adalah kemampuan yang dimiliki individu

untuk bisa mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan yang ada mulai dari perubahan

sosial, politik, dan lingkungan supaya tetap aktif dan terlibat dalam merespons kondisi

yang tak menentu. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan ketahanan sosial

adalah kemampuan individu/masyarakat desa Keji untuk beradaptasi dengan
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lingkungan khususnya dimasa pandemi covid-19 berbasis pemanfaatan asset

penghidupan yang ada diwilayah Desa Keji.

2. Konsep Pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 adalah penyebaran penyakit baru ke

seluruh dunia, berdampak bagi keadaan situasi negara dan populasi yang ada di negara

tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud konsep pandemi yaitu situasi yang tidak

menentu, yang memaksa individu/masyarakat desa Keji untuk beradaptasi dan

bertindak untuk melakukan upaya meningkatkan ketahanan sosial mereka dengan sudut

pandang skema AGIL yang berbasis pemanfaatan asset penghidupan yang ada

diwilayah Desa Keji.
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