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1.1 Teori Struktur Fungsional Skema AGIL Talcott Parsons

Dalam teori ini, focus utama ialah masyarakat yang diibaratkan sebagai sebuah

sistem sosial. Sistem sosial tersebut terdiri dari beberapa bagian yang memiliki kaitan-

kaitan didalamnya. Elemen-elemen tersebut akan saling menyatu satu dengan lainnya

dalam sebuah keseimbangan, menghasilkan sebuah perubahan yang saling berkaitan.

Perubahan yang berkaitan tersebut dimaksudkan bahwa ketika satu poin menghasilkan

perubahan, otomatis perubahan tersebut akan mempengaruhi poin yang lainnya. Sistem

sosial yang dimaksudkan oleh Parsons dalam teorinya, didalamnya merupakan sebuah

struktur sosial yang terintegrasi menjadi satu. Namun masing-masing didalam struktur

tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan tetap dapat menciptakan suatu consensus

beserta keteraturan sosialnya. Masing-masing elemen yang ada, akan beradaptasi dengan

situasi dan kondisi dari perubahan yang terjadi, baik itu perubahan internal maupun

perubahan eksternal.

Dalam teori ini, Parsons, juga dikenal dengan empat imperatif fungsional yang

diperuntukkan untuk semua sistem “tindakan“, yang disebut skema AGIL. Dengan

menggunakan definisi fungsi adalah suatu kompleks kegiatan yang diarahkan guna proses

pemenuhan kebutuhan sistem, maka Parsons menyakini bahwa suatu sistem harus

melaksanakan skema AGIL (Adaptation/adaptasi, Goal attainment/pencapaian tujuan,

Integration/integrasi dan Latency atau pemeliharaan pola) untuk melestarikan atau

bertahan hidup. Secara konseptual AGIL dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adaptasi. Masyarakat yang berarti sistem harus dapat mengatasi segala

kebutuhan situasional yang muncul akibat perubahan yang terjadi, terutama

perubahan yang sifatnya datang dari luar. Sistem perlu melakukan adaptasi

dengan lingkungan sekitar, dan melakukan penyesuaian lingkungan sistem

terhadap kebutuhan yang muncul.



2. Pencapaian tujuan. Masyarakat secara bersama-sama perlu melakukan dan

mendefinisikan tujuan-tujuan utama mereka dengan langkah-langkah yang

dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Integrasi. Masyarakat perlu mengatur “kabel-kabel” hubungan antar bagian

yang ada pada struktur. Pengaturan tersebut berupa penyelarasan antara 3

konsep imperative fungsional lainnya yaitu A-G-L.

4. Latensi (pemeliharaan pola). Masyarakat diibaratkan sebuah sistem yang

harus saling melengkapi. Bentuk melengkapi tidak hanya saling bantu tetapi

juga saling memelihara dan memperbaharui ambisi dan tekad dari individu-

individu yang ada dalam sistem beserta pola yang membudaya. Hasilnya ialah

tercipta dan terpeliharanya ambisi dan tekad yang berasal dari suatu system

tersebut.

Rancangan Parsons tentang skema AGIL tersebut diperuntukkan supaya dapat

digunakan pada semua level sistem teoritis yang ia buat. Setelah rancangan ini, ia juga

menjelaskan bagaimana skema AGIL ini bekerja. Pertama ialah Organisme behavioral

yang merupakan sebuah sistem tindakan yang berkaitan dengan fungsi adaptasi. Tentunya

berfungsi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mentransformasi berbagai

situasi dan kondisi dari dunia luar. Yang kedua adalah sistem kepribadian. Sistem ini

sangat berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan. Cara bekerja fungsi ini yaitu dengan

mendefinisikan seperti apa tujuan (goal) dari sistem dan melakukan mobilisasi sumber

daya untuk meraih tujuan (goal) tersebut. Ketiga adalah sistem sosial yang bergerak untuk

menangani fungsi integrasi melalui pengendalian pada bagian-bagian komponennya.

Keempat yaitu sistem budaya yang menjalankan fungsi latency dengan menyediakan

norma beserta nilai- nilai untuk memotivasi “aktor” untuk bertindak sebagaimana pola

yang sudah ada.

Relevansi dengan fenomena yang diteliti oleh penulis bahwa masyarkat Desa Keji

diibaratkan sebagai sebuah sistem yang tersturktur beserta fungsi-fungsinya masing-

masing. Dimasa pandemi covid-19 ini perlu mempertahankan dan meningkatkan ketahanan

sosial yang ada dengan menggunakan skema AGIL. Caranya yaitu memaksimalkan

adaptasi dan integrase dari tiap komponen dalam sistem untuk mencapai tujuan bersama



yang sudah didefinisikan secara bersama-sama menggunakan norma dan nilai-nilai yang

ada pada masyarkat dalam bentuk gerakan masyarakat. Kombinasi dengan konsep asset

penghidupan yaitu masyarakat beradaptasi dengan mengenali dan menggali asset

lingkungan yang tersedia, kemudian bersama sama saling terintegrasi oleh budaya dan

motivasi untuk memaksimalkan upaya dalam memanfaatkan asset-asset yang tersedia baik

asset individu maupun asset publik yang dapat diperoleh secara bersama-sama menuju

kepada satu tujuan bersama dimasa pandemi ini.

1.2 Konsep Asset Penghidupan

Chambers&Conway dalam Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts For

The 21st Century mendefiniskan livelihood merupakan sebuah penghidupan yang

didalamnya terdiri dari kapabilitas, aset dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai sarana, cara

dan upaya untuk hidup. Kemampuan dan asset yang dimiliki dapat dipelihara dan

ditingkatkan serta dimanfaatkan sehingga memberikan sebuah peluang untuk terciptanya

penghidupan yang berkelanjutan untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan

datang. Asset tersebut dinamakan sebagai asset penghidupan.

Aset penghidupan merupakan modal yang dimiliki atau dapat diperoleh masyarakat

sehingga masyarakat dapat hidup dan survive, khususnya ketika muncul tekanan dari luar

lingkungan atau dalam lingkungan itu sendiri. Penjabaran asset penghidupan sebagai

berikut:

1. Aset Manusia, meliputi aset kesehatan,aset pendidikan,aset pengetahuan dan
keterampillan individu untuk bekerja, dan beradaptasi dengan lingkungan.

2. Aset Alam, yang meliputi aset tanah dan sistem produksinya, aset ait dengan sumber
daya air yang ada didalamnya (ikan,tanaman air), aset hutan dengan pohon dan hasil
hutannya, aset keanekaragaman hayati dan semua kegiatan yang berhubungan dengan
lingkungan.

3. Aset Keuangan, meliputi tabungan dan laba usaha yang dimiliki, kemudian ada
gaji/upah yang dimiliki.

4. Aset Sosial. Aset ini meliputi jaringan dan koneksi didalam masyarakat,kerukunan
antar anggota masyarakat, hubungan yang ada dan muncul berbasis rasa kepercayaan
satu dengan anggota masyarakat dengan saling mendukung.



5. Aset Fisik. Aset ini merupakan aset yang dapat berbentuk:
a. Infrastruktur. Seperti jaringan, kendaraan sosial, sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh masyrakat.
b. Teknologi dan alat-alat modern. Alat-alat tersebut biasanya berupa pengolah

sampah, alat pembajak sawah,pupuk dan berbagai macamnya.

Alasan penulis menggunakan konsep ini karena penulis menggunakan konsep asset
penghidupan sebagai “alat” untuk bisa menjaga dan meningkatkan ketahanan sosial
masayarakat desa Keji dimasa pandemi covid-19. Strategi adaptasinya ialah masyarakat
harus terlebih dahulu mengenali dan memahami kelemahan dan kemampuan dari
masyarkat sendiri beserta asset-asset yang ada baik yang mereka miliki secara individu
maupun asset-asset yang dapat diakses atau diperoleh masyarakat luas. Kemudian
masyarkat memaksimalkan usaha dan aktivitas mereka dengan memanfaatkan asset-asset
tersebut untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dimasa pandemi ini.
Harapannya didalam masyarkat akan tercipta pengelolaan dan pemanfaatan asset
penghidupan semaksimal mungkin baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang
akan datang ketika pandemi ini berakhir.

1.3 Konsep Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan dari komunitas

(masyarkat/manusia) untuk mengatasi, beradaptasi dan menyelaraskan kehidupan dengan

tekanan. Tekanan tersebut mulai dari perubahan sosial-politik, lingkungan, atau

ekonomi. Selain itu dapat didefinisikan juga bahwa secara konseptual diartikan sebagai

kemampuan individu atau kelompok untuk secara tepat waktu bertindak ketika keadaan

stabil dan segera beradaptasi, mengatur diri dan tetap aktif terlibat dalam merespons

kondisi yang tak menentu (Leitch, 2017). Dalam konsep ini, terdapat 3 dimensi yang

pokok, yaitu kemampuan mengidentifikasi dan mengelola persoalan, kemampuan untuk

menyesuaikan diri pada kondisi/situasi yang tidak menentu, dan terakhir adalah

kemampuan untuk menyesuaikan sesuai dengan tuntutan kondisi yang juga berubah (Keck

& Sakdalporak, 2013:5).

Pandangan lain terkait ketahanan sosial adalah ketahanan sosial merupakan konsep

yang memiliki 2 dimensi makna. Dimensi pertama yaitu dipandang sebagai sebuah konsep



yang diartikan sebagai alat atau sebuah metode. Dimensi kedua ketahanan sosial dipandang

sebagai sebuah tujuan bersama oleh suatu komunitas. Pemaknaan yang pertama yaitu

ketahanan sosial masyarakat dimaknai sebagai sebuah metode atau alat. Dalam pemaknaan

ini ketahanan sosial menjadi model berbagai input dan output untuk mendukung upaya

tercapainya suatu kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan dalam pemenuhan

kebutuhan. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan daya tahan dari pengupaya dalam

menghadapi dan mengatasi permasalahan yang muncul. Pemaknaan kedua dimaksudkan

ketahanan sosial sebagai konsep yang dijadikan sebagai goal atau tujuan dan harapan-

harapan dari suatu komunitas yang hendak dicapai dan diwujudkan secara bersama-sama.

Dalam prosesnya masyarakat akan menggunakan cara atau metode yang menjadikan

masyarakat saling terintegrasi sesuai fungsinya masing-masing dan memiliki daya tahan

dan daya juang untuk mencapai tujuan (goal) tersebut dan juga permasalahan dan

tantangan yang menghadang dalam upaya pemenuhan tujuan tersebut baik itu dari individu,

keluarga maupun masyarkat itu sendiri. (Zuhri Bahri, 2004: 10).

Konsep ketahanan sosial ini merupakan konsep yang pasif. Maka diperlukan adanya

gerakan sosial yang dilakukan masyarkaat supaya konsep ketahanan sosial ini berubah

menjadi aktif. Gerakan sosial tersebut berupa perilaku kolektif masyarakat Desa Keji,

memanfaatkan potensi (alam, manusia, infrastruktur, sosial dan ekonomi) yang ada

diwilayah Desa Keji untuk memenuhi kebutuhan bersama-sama supaya bisa survive

dimasa pandemi ini. Gerakan sosial tersebut seperti menanam sayuran secara mandiri

ditiap rumah, gotong royong dalam konsep jogo tonggo, kemudian saling menjaga dan

menegakkan protokol kesehatan dengan melakukan 5M (memakai masker, menjaga jarak,

menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan mencuci tangan). Dengan gerakan sosial

tersebut, konsep ketahanan sosial muncul didalam masyarkat.

1.4 Konsep Pandemi Covid-19

Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah penyebaran penyakit

baru ke seluruh dunia (World Health Organization, 2020). Konsep pandemi sendiri hampir

menyerupai sebuah epidemi yang merupakan penyebaran suatu penyakit/virus kesuatu

wilayah negara atau bahkan dunia dan berdampak bagi keadaan situasi negara dan populasi

yang ada di negara tersebut.



Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-

2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini

disebut COVID-19. Dampak yang dialami pada manusia ketika terpapar oleh virus ini

adalah terjadi penyakit infeksi saluran pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan

ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Sasaran

virus ini ialah individu mulai dari usia paling muda yaitu bayi/balita hingga usia tua/lansia.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang dapat dikatakan

sebagai penelitian pembanding dan sebagai motivasi penulis untuk menemukan inspirasi

baru.

1. Penulis Hendri Dony Hahury, Fransisca Soselisa, Mahasiswa Jurusan Ekonomi

Pembangunan, FEB Universita Pattimura, Ambon

Judul Strategi Penghidupan Rumah Tangga Pedesaaan dalam Menghadapi

Dampak Pandemi Covid-19.
Media Publikasi Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Isi Penelitian Penelitian mereka ditujukan untuk menganalisis mengidentifikasi dan

mendeskripsikan strategi penghidupan yang dilakukan rumah tangga pedesaan

dalam menghadapi dampak covid-19 di Desa Passo, Kota Ambon. Penelitian ini

dilakukan di Desa Passo, kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon,

Maluku, Indonesia. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian pada

masyarakat ini merupakan kombinasi antara pendidikan masyarakat dan pelatihan.

Hasil penelitian yang mereka lakukan menyatakan bahwa masyarakat daerah

pedesaan desa passo, memiliki keterbatasan akses terhadap asset ketidaan bibit

dan belum terbentuknya kelompok kerja. Hasil tersebut membuat kelompok tidak

hanya berhenti pada pendidikan dan pelatihan tetapi juga membantu masyarakat

membuat lahan untuk perkebunan sayuran dan pembentukan kelompok. Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat memiliki asset pendukung yang bisa

dimanfaatkan, berupa semangat “masohi” (gotong royong) untuk bersama-sama

keluar dari keterbatasan yang dimiliki dimasa pandemi ini. Maka peran semua

stakeholder khususnya kelompok akademisi diharapkan dapat memberikan



motivasi dan pendampingan secara konkrit dan tidak terhenti pada teori-teori saja.

Relevansi Penelitian tersebut menjelaskan tentang strategi livelihood pedesaan dengan

memanfaatkan asset sosial berupa semangat gotong royong untuk bersama-sama

keluar dari keterbatasan dan asset natural dengan memanfaatkan lahan untuk

perkebunan sayur. Penelitian penulis ingin menjelaskan strategi livelihood dengan

mengenali dan memanfaatkan asset untuk meningkatkan dan menjaga ketahanan

sosial masyarakat khususnya dimasa pandemi covid-19 ini.

2. Penulis Fitriah Fajar Maghfirah, Titik Poerwaty, dan Ardiyanto Maksimilianus

Gai. Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang

Judul Konsep Pengembangan Desa Surumana Berbasis Sustainable

Livelihood, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
Media Publikasi Eprints Institut Teknologi Malang
Isi Penelitian Tujuan dari penelitian ini ialah merumuskan suatu konsep pengembangan

untuk suatu desa yang menggunakan basis sustainable livelihood. Lokus

dari penelitian ini adalah Desa Surumana, Kabupaten Donggala, Provinsi

Sulawesi Tengah. Penelitian menggunakan metode penelitian mix method.

Penggunaan data pada penelitian ini meliputi data primer dalam bentuk

survey dan data kualitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner. Hasil yang

diperoleh dari penelitian ini menjelaskan bahwa kekuatan yang maksimal

terdapat pada sumberdaya modal sosial. Faktor yang mempengaruhi

kerentanan pada sumberdaya ialah banjir. Untuk faktor yang mendukung,

dari hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Terdapat Pendidikan dan

Kesehatan yang menjadi salah satu faktor pendukung. Kemudian ada juga

Lembaga dan transportasi. Terakhir ialah dengan meningkatkan jumlah

produksi dari sektor pertanian.

Relevansi Penelitian tersebut menjelaskan tentang livelihood asset pada

pengembangan desa dan penelitian yang penulis lakukan ingin

menjelaskan livelihood asset digali dan dimanfaatkan untuk meningkatkan

ketahanan sosial masyarakat khususnya dimasa pandemi covid-19 ini.



3. Penulis Dwi Fauzia Putra dan Agung Suprianto. Mahasiswa Program Studi

Pendidikan Geografi, Universitas Kanjuruhan Malang.

Judul Analisis Strategi Penghidupan Petani Kopi Desa Medowo

Menggunakan Pendekatan Sustainable Livelihood.
Media Publikasi Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi (JPIG)
Isi Penelitian Tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah mengetahui stategi

penghidupan beserta karakteristik dari aset yang ada dalam sustainable

livelihood pada petani kopi yang bermukim di Desa Medowo, Kecamatan

Kandangan, Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan menggunakan metode

deskriptif kuantitatif. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil

yang didapat, menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan oleh petani kopi

yang berada di Desa Medowo ini, meliputi 3 buah strategi penghidupan. 3

strategi tersebut yaitu pertanian, ternak dan pertanian atau yang bisa

disebut sebagai strategi campuran dan yang terakhir ialah kegiatan tentang

komersial yaitu berupa bisnis. Dari segi finansial, masyarakat petani kopi

di Desa Medowo, menerapkan strategi penghidupan yang diikuti dengan

berapa pendapatan yang diperoleh. 51% petani merupakan petani yang

berpenghasilan rendah, 31% merupakan petani dengan penghasilan sedang,

dan sisanya yaitu 11% merupakan petani dengan penghasilan yang tinggi.

Dari segi tingkat keberlanjutan modal penghidupan yang dimiliki oleh

petani kopi di Desa Medowo ini, dapat digolongkan menjadi tingkat

rendah, tingkat sedang dan tidak keberlanjutan. Untuk tingkat

keberlanjutan yang rendah, didalamnya terdapat modal manusia, kemudian

modal finansial dan ada modal fisik. Modal alam dengan tingat

keberlanjutan sedang. Sedankan dengan tingkat tidak ada keberlanjutan

diisi oleh modal sosial. Kesimpulan dan solusi dari hasil penelitian

tersebut ialah perlu dilakukan upaya peningkatan modal baik khususnya

pada kualitas modal penghidupan dari petani kopi Desa Medowo.

Peningkatan tersebut minimal terjadi pada modal dengan tingkat

keberlanjutan sedang dan terjadi secara maksimal pada modal dengan



tingkat keberlanjutan tinggi.

Relevansi Penelitian tersebut menjelaskan tentang strategi penghidupan dan

karakteristik dari livelihood asset pada daerah tersebut. Sedangkan

penelitian yang penulis lakukan yaitu mengetahui sejauh mana masyarakat

mengenali potensi/asset yang ada di wilayah mereka dan bagaimana

meningkatkan ketahanan sosial mereka dengan memanfaatkan asset yang

ada dengan bantuan skema AGIL dimasa pandemi covid-19 ini.

1.6 Kerangka Berpikir

Deskrepsi: Pandemi covid-19 yang masuk di Indonesia memunculkan banyak

permasalahan. Selain menyerang sector kesehatan, juga menyerang sector ketahanan sosial

masyarakat yang menyebabkan masyarkat tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Pandemi Covid-19

Meningkatkan dan menjaga Ketahanan Sosial
masyarakat dimasa Pandemi

KETAHANAN SOSIAL
Ketahanan sosial masyarakat menjadi
rapuh karena muncul persoalan baru
dimasyarakat sebab masyarakat tidak bisa
untuk memenuhi kebutuhan.

1. Menganalisis ketahanan sosial
masyarakat Desa Keji.

2. Menggunakan konsep asset
penghidupan dan Teori A.G.I.L.

Ketahanan Sosial Masyarakat berbasis AGIL dan Asset
Penghidupan



Oleh sebab itu juga memunculkan masalah baru dimasyarakat. Karena permasalahan

tersebut maka perlu dicarikan solusi. Solusinya yaitu menjaga dan meningkatkan

ketahanan sosial masyarakat. Terdapat 2 cara yang dilakukan, pertama yaitu dengan

menganalisis ketahanan sosial dimasyarakat dan yang kedua dengan menggunakan Teori

A.G.I.L dari Talcott Parsons yang dipadukan dengan konsep asset penghidupan untuk

membantu masyarakat bisa bertahan dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dimasa

pandemi covid-19 ini. Hasilnya ialah ketahanan sosial masyarkaat berbasis A.G.I.L dan

asset penghidupan.
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