
BAB IV
KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DESA KEJI
DIMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-202I

4.1 Deskrepsi Umum Desa Keji

Desa Keji merupakan salah satu dari empat belas desa yang ada di wilayah

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, yang terletak 3 Km ke arah selatan dari Kantor

Camat Muntilan dan 6 Km dari Kantor Bupati Magelang. Desa Keji mempunyai luas

wilayah seluas 295,03hektar.

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Keji

Sumber: RPLP Desa Keji 2020

Desa Keji memiliki jumlah penduduk (2020) 7.760 jiwa, dengan perbandingan

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 3.866 jiwa dan berjenis kelamin perempuan

3.894. Sebagian besar penduduk Desa Keji bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai petani



dan buruh tani. Selain itu banyak penduduk yang merantau kerja di di luar daerah sebagai

buruh industri dan buruh bangunan. Rincian jumlah penduduk menurut mata pencaharian

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Keji Tahun 2020 menurut Mata Pencaharian

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH

1 Petani 317 Orang

2 Buruh Tani 448 Orang

3 Perdagangan 480 Orang

4 Buruh Bangunan 196 Orang

5 Buruh Industri /Karyawan 256 Orang

6 TNI/POLRI/PNS 106 Orang

7 Wiraswasta/Pengusaha 1,717 Orang

8 Pengangkutan 229 Orang

9 Pensiunan 128 Orang

10 Lain lain 1,420 Orang

11 Belum Bekerja 855 Orang

Jumlah 5.462 Orang

Sumber: RPLP Desa Keji 2020

Penduduk Desa Keji sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, hal

ini dilihat dari adanya penduduk yang masih buta aksara yang tersebar di masing – masing

wilayah dusun. Adapun jumlah dan sebarannya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Keji Tahun 2020 menurut Tingkat Pendidikan

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH

( Jiwa )

1 Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi 781

2 Tamat SMA/MK 1,784

3 Tamat SMP/MTs 1,862



4 Tamat SD/MI 1,940

5 Belum Tamat SD 754

6 Tidak / Belum Sekolah 639

7 Jumlah 7,760

Sumber: RPLP Desa Keji 2020

Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah penduduk Desa Keji dengan tingkat

pendidikan paling banyak ialah tingkat tamat SD yaitu 1.940 jiwa. Desa Keji mempunyai

luas wilayah seluas 270,70 hektar, dengan potensi di bidang pertanian sebesar 101,65Ha

berupa lahan persawahan dan sebesar 89,76Ha merupakan lahan bukan sawah, dan luas

untuk fasilitas umum 79,29 hektar. Lahan persawahan tersebu selain digunakan untuk

menanam tanaman padi, juga ditanam tanaman hasil lain yaitu palawija. Namun didapati

kendala yang terdapat dalam potensi pertanian ini, yaitu ada pada masyarakat itu sendiri

sebagai pengelola lahan tersebut. Sumberdaya manusia yang masih rendah, menjadikan

kegiatan pertanian belum bisa dikelola secara maksimal.

Relevansi wilayah penelitian dengan topik penelitian yaitu Desa Keji merupakan

salah satu desa yang berlokasi diperkotaan namun penduduknya bisa dikatakan masih

berperilaku layaknya masyarakat pedesaan. Dari hal tersebut penulis ingin mengetahui

bagaimana ketahanan sosial masyarakat Desa Keji khususnya dimasa pandemi covid ini.

Selain itu melihat dari data sebaran pendidikan di desa Keji, membuat rasa keingin-tahuan

penulis terkait bagaimana kemampuan ketahanan sosial masyarakat dijaga atau

ditingkatkan oleh masyarkat Desa Keji khususnya dimasa pandemi ini. Selain kemampuan

juga upaya-upaya yang masyarakat munculkan dalam upaya untuk bisa survive dimasa

pandemi ini.

4.2 Ketahanan Sosial Masyarakat Desa Keji Dimasa Pandemi Covid-19

Dimasa pandemi Covid-19 ketahanan sosial masyarakat sangat diperlukan demi

kestablian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan

hidup masing-masing. Ketahanan sosial tersebut mencakup kemampuan beradaptasi

dengan lingkungan dan tekanan, kemampuan untuk mengatasi (mencari jalan keluar)

tekanan atau permasalahan baik itu secara individu maupun kelompok, dan kemampuan



dari masyarkat untuk memanfaatkan asset yang ada di wilayahnya untuk mereka gunakan

sebagai alat untuk membantu memenuhi kebutuhan dan terciptanya keberlanjutan

kehidupan. Namun, setiap masyarakat memiliki karakterirstik ketahanan sosial masing-

masing. Karakteristik tersebut umumnya dipengaruhi oleh karakteristik masyarakatnya itu

sendiri, mulai dari kualitas sumber daya manusianya yang mencakup nilai-nilai yang ada

dan berlaku, sampai dengan lingkungan sekitar. Untuk melihat bagaimana proses

peningkatan ketahanan sosial masyarakat di wilayah Desa Keji khususnya dimasa pandemi

covid-19 ini, penulis melakukan penelitian dan observasi lapangan yang akan dibahas

sebagai berikut:

4.2.1 Kemampuan Adaptasi Masyarakat

Adaptasi merupakan penyesuaian yang dilakukan oleh suatu makhluk

hidup terhadap lingkungan, situasi dan kondisi yang ada disekitarnya.

Kemampuan ini dimiliki oleh setiap makhluk hidup, khususnya manusia.

Masyarkaat merupakan suatu kelompok yang terdiri dari individu-individu yang

memiliki kemampuan beradaptasi yang berbeda-beda. Ketika pandemi covid-19

ini masuk ke wilayah Desa Keji, upaya dilakukan oleh pemerintah Desa Keji

yaitu dengan melakukan sosialiasi tentang covid-19 yang bertujuan untuk

membangkitkan kemampuan adaptasi masyarakat khususnya masyarakat Desa

Keji namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal tersebut penulis

dapatkan dengan melakukan pengambilan data lapangan melalui wawancara

kepada beberapa infroman tentang “bagaimana adaptasi dan perilaku yang

muncul dimasyarakat Desa Keji dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-

2021?”. Wawancara pertama, penulis lakukan dengan Ibu Siti yang menjabat

sebagai Kepala Desa Keji. Dalam wawancara tersebut, ibu Siti menjelaskan

bahwa:

“ketika pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang covid,

masyarakat itu paham, mengerti terkait penerapan protkol kesehatan namun tidak

ada keberlanjutan. Jadi masyarakat mau mengerti tentang kondisi sekarang itu

ketika mereka mendapat bantuan. Setelah itu kembali seperti sedia kala (tidak

menaati protocol kesehatan). Apalagi ketika sudah mendapatkan vaksinasi covid-



19, mereka benar-benar lepas dan tidak menerapkan protocol kesehatan.” (hasil

wawancara tanggal 5 oktober 2021)

Dari hasil wawancara dengan ibu kepala Desa Keji, sedikit

menggambarkan tentang bagaimana kemampuan adaptasi dari masyarakat di Desa

Keji. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi

namun hasilnya masih bisa dikatakan belum maksimal. Kemudian penulis

melakukan wawancara kepada masyarakat desa Keji, dengan menggunakan

instrumen yang sama tentang “bagaimana adaptasi dan perilaku yang muncul

dimasyarakat Desa Keji dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021?”.

Informan pertama adalah ibu Dewi yang berstatus sebagai ibu rumah tangga.

Hasil wawancara dengan ibu Dewi menjelaskan bahwa:

“masyarakat itu sebenarnya sadar akan adanya pandemi covid-19, namun masih

banyak yang belum sepenuhnya dapat beradaptasi dengan lingkungan dimasa

pandemi ini. Penyebabnya karena kurang mengenanya sosialisasi terkait covid-19

ini. Kemudian penyebab lain untuk masyarakat yang berusia lanjut (tua)

dikarenakan pendidikan, dan yang muda beranggapan bahwa hal ini (pandemi

covid-19) itu sudah menjadi sesuatu yang umum, jadi keseharian mereka tidak

ada yang berubah (sebelum dan saat adanya pandemi)” (hasil wawancara tanggal

16 oktober 2021)

Dari penjelasan ibu Dewi, didapat sebuah gambaran bahwa kurang

berhasilnya sosialisasi kepada masyarkaat selain karena kurang maksimalnya

upaya yang dilakukan juga karena pola pikir dari masyarakat khususnya anak

muda yang menganggap bahwa pandemi ini merupakan suatu hal yang sudah

biasa dan masih rendahnya pendidikan untuk usia tua. Wawancara kedua penulis

lakukan dengan ibu Tri Widiarti yang berprofesi sebagai penjahit dengan

menggunakan instrumen yang sama. Hasil wawancara dengan ibu Tri juga senada

dengan ibu Dewi, yang menjelaskan bahwa:

“kesadaran masyarakat masih kurang terkait kondisi dan situasi yang ada

tentang covid-19. Kurangnya kesadaran disebabkan oleh sumber daya

manusianya yang lemah pada sector pendidikannya. Meskipun sudah ada



sosialisasi namun hasilnya tidak bagus karena tidak sampai ke masyarakat

langsung “(hasil wawancara tanggal 16 oktober 2021)

Dari hasil wawancara dengan ibu Tri, hasil yang didapat hampir sama

dengan apa yang dijelaskan oleh ibu Dewi bahwa penyebab kurangnya kesadaran

masyarakat akan situasi dan kondisi saat ini karena sector pendidikan yang lemah

dari masyarakat Desa Keji. Penjelasan yang senada juga dijelaskan oleh pak Nur

Kholis yang berprofesi sebagai buruh dan menjabat sebagai ketua RW disalahsatu

dusun diwilayah Desa Keji. Pak Nur Kholis, mengatakan bahwa:

“pada awalnya masyarakat tidak begitu paham dengan pandemi covid-19 ini,

namun perlahan-lahan mereka mulai mencoba untuk memahami ketika satu, dua

anggota masyarakat terjangkit covid, mereka mulai untuk beradaptasi tetapi tidak

semuanya. Jadi masih ada yang belum bisa memahami pandemi ini seperti apa

dan harus bagaimana. Perlu ditingkatkan lagi, soalnya sosialisasi yang diberikan

itu sangat sedikit sekali mengena kepada masyarakat.” (hasil wawancara tanggal

16 oktober 2021)

Hasil wawancara penulis dengan pak Nur Kholis ini menambah penyebab

kurangnya kesadaran masyarakat akan kondisi sekitar. Dikatakan bahwa

masyarakat sebenarnya mulai bisa beradaptasi namun kurangnya sosialisasi yang

dilakukan khususnya dari pemerintah membuat masih ada anggota masyarakat

yang belum bisa beradaptasi dengan situasi covid ini. Berbeda dengan hasil

wawancara dengan informan selanjutnya, mas Ari Daryoko yang berprofesi

sebagai pekerja swasta. Dengan menggunakan instrumen yang sama tentang

“bagaimana adaptasi dan perilaku yang muncul dimasyarakat Desa Keji

dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021?”, Mas Ari, memberikan

pernyataan yang berbeda, bahwa:

“kesadaran masyarakat sebenarnya tinggi, sudah punya pengetahuan tentang

covid namun upaya-upaya yang masyarakat lakukan itu hanya sementara. Saat

awal-awal covid hanya melaksanakan intruksi dari pemerintah desa namun tidak

ada keberlanjutannya, alias hanya formalitas, sekedar mencukupi kebutuhan dari

instruksi tersebut. “(hasil wawancara tanggal 29 oktober 2021)



Sekilas memang hampir sama hasil wawancara dengan 3 narasumber

sebelumnya, namun mas Ari menilai kesadaran masyarakat sudah tinggi namun

memang didapat sebuah gambaran yang lain bahwa masyarakat melaksanakan

intruksi dari pemerintah terkait dengan covid-19 itu hanya sekedar formalitas saja

dan tidak ada keberlanjutan dari kegiatan tersebut. Senada dengan hasil

wawancara dengan mas Ari, Mbak Fajri yang berprofesi sebagai guru disebuah

sekolah di Desa Keji, juga menjelaskan bahwa bahwa masyarakat sebenarnya

sudah memiliki kesadaran yang bagus. Dalam hasil wawancara, mbak Fajri

mengatakan bahwa:

“kesadaran masyarakat sudah bagus, karena mereka mendapat pengetahuan soal

covid melalui media massa (sosial media dan televisi) namun masih perlu

ditingkatkan karena mereka hanya sekedar tau bahwa sekarang ada pandemi

tetapi masih ada yang belum bisa beradaptasi. Sosialisasi juga dari pemerintah

desa, terhenti karena yang menjadi perwakilan dari dusun tidak melanjutkan

sosialisasi tersebut kepada masyarakat luas, jadinya tidak mengena

dimasyarakatnya. Masyarakat akan sadar terhadap situasi dan kondisi

dilingkungan jika mereka mendapatkan bantuan.” (hasil wawancara tanggal 29

oktober 2021)

Dari hasil wawancara dengan mbak Fajri, dikatakan bahwa masyarakat

dinilai memiliki kesadaran yang tinggi, namu itu masih belum cukup untuk bisa

beradaptasi pada masa pandemi ini. Penyebabnya ialah masyarakat hanya

mengerti melalui media tanpa mendapat pemahaman secara lanjut dari sekitar

mereka. Hal tersebut dikarenakan terhentinya rantai sosialisasi dari pemerintah

desa yang diwakilkan oleh perwakilan dari masyarakat. Sepemahaman dengan

mbak Fajri, pak Zahri yang menjabat sebagai kaur pembangunan dipemerintah

Desa Keji, dengan menggunakan instrumen yang sama, memberikan pernyataan

bahwa:

“masyarakat sudah memiliki kesadaran akan situasi dan kondisi yang ada

disekitar mereka (pandemi covid-19) namun masyarkat belum bisa menentukan

tindakan apa yang tepat yang harus mereka ambil. Jadi mereka itu sadar namun



tindakan yang mereka itu kurang tepat untuk dilakukan dimasyarakat dimasa

pandemi ini. Tindakan itu seperti takut berlebihan jika ada tetangga atau anggota

masyarkat terjangkit wabah covid-19.” (hasil wawancara tanggal 16 oktober 2021)

Dari hasil wawancara dengan pak Zahri, meskipun masyarakat dinilai

sudah memiliki kesadaran, namun gambaran bahwa masyarkat masih kurang bisa

beradaptasi itu masih bisa dibuktikan dengan tindakan yang mereka lakukan itu

masih kurang tepat jika dilakukan dimasa pandemi ini. Untuk memperdalam hasil

penelitian pada proses pengambilan data, penulis juga melakukan wawancara

kepada masyarakat yang bukan termasuk sebagai tokoh masyarakat dengan masih

menggunakan instrumen yang sama tentang “bagaimana adaptasi dan perilaku

yang muncul dimasyarakat Desa Keji dalam masa pandemi covid-19 tahun

2020-2021?”. Informan yang pertama yaitu Pak Lukman, yang berkerja sebagai

penjual bakso keliling, yang mengatakan bahwa:

“kesadaran dan perilaku masyarkat tentu berubah karena adanya covid ini, dan

mengambarkan kalau masyarkat sekitar wilayah sini khususnya, sudah bisa untuk

beradaptasi. Bentuk nyatanya seperti sudah taat protocol kesehatan dan sudah

berani untuk kembali beraktivitas seperti biasa, namun tidak semuanya bisa

beradaptasi (mau menerapkan prokes).” (hasil wawancara tanggal 26 desember

2021)

Penyataan yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Fatliyah, yang berprofesi sebagai

tenaga pendidik disebuah TK dan guru ngaji satu wilayah Desa Keji.

Menggunakan instrument yang sama, beliau menjelaskan bahwa:

“sebagian masyarakat itu sudah paham dan bisa beradaptasi, mereka mengetahui

hanya melalui paguyuban dan organisasi yang memberikan seperti sosialisasi.

Bentuk masyarkat bisa beradaptasi seperti mulai bisa untuk beraktivitas secara

normal kembali, tetapi juga masih ada sebagian yang belum paham dan bisa

untuk beradaptasi.” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

Pandangan yang hampir sama dengan informan sebelumnya namun sedikit

berbeda, diberikan oleh Mas Sidik pada hasil wawancara yang penulis lakukan



tentang “bagaimana adaptasi dan perilaku yang muncul dimasyarakat Desa

Keji dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021?”. Mas Sidik yang

berkerja sebagai pegawai TU disuatu sekolah di wilayah Desa Kej, menjelaskan

bahwa:

“masyarakat bisa beradaptasi dan paham, paham soal covid dan tau aturan

terkait covid juga. Masyarakat mendapatkan pemahaman itu dari kumpulan RT

begitu dan melalui media sosial. Untuk aktivitas tentu banyak yang berubah dan

pelan-pelan bisa menyesuaikan.” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

Senada dengan yang disampaikan oleh mas Sidik, hasil wawancara dengan Ibu Sri

Utami, yang merupakan ibu rumah tangga yang dirumahkan setelah sebelumnya

bekerja disebuah pabrik, menjelaskan bahwa:

“masyarakat sudah bisa beradaptasi meskipun juga harus menerima efek dari

adanya covid ini, seperti pada pekerja yang tidak bisa bekerja entah karena tutup

atau dirumahkan. Namun masyarakat sudah mulai bisa untuk kembali

beraktivitas seperti bisa untuk bisa survive dimasa pandemi ini.” (hasil

wawancara tanggal 26 desember 2021)

Sama dengan hasil wawancara beberapa narasumber sebelumnya, hasil

wawancara dengan mas Rusman Dani, yang berprofesi sebagai karyawan swasta,

menjelaskan bahwa:

“masyarakat sudah memiliki pemahaman tentang covid. Mereka mendapat

pemahaman itu dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga

oleh lingkungan sekitar, tempat mereka tinggal. Dari hasil sosialisasi tersebut

masyarakat tetap bekerja dengan menggunakan prokes”. (hasil wawancara

tanggal 26 desember 2021)

Dari penjelasan beberapa informan tersebut, bisa dikatakan masyarakat sudah

punya pemahaman tentang covid tersebut, namun memang masih ada yang belum

bisa memahami dan beradaptasi, seperti yang dijelaskan juga oleh Pak Witono,

yang berprofesi sebagai buruh, bahwa:



“jika berbicara terkait pemahaman tentang covid, masyarakat sudah paham

terkait covid, namun yang masih belum bisa adalah beradaptasi dengan dampak

yang ditimbulkan. Masyarakat yang berkerja sebagai buruh juga sulit karena

dampak dari pandemi.” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

Semakin terlihat bahwa sebenarnya masyarakat sudah memiliki pemahaman

tentang covid, namun masih ada yang belum memahami dan beradaptasi. Akan

tetapi, terdapat pernyataan yang sedikit lain dari beberapa informan diatas. Masih

dengan instrumen yang sama tentang “bagaimana adaptasi dan perilaku yang

muncul dimasyarakat Desa Keji dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-

2021?”, Mas Dwi Ahmad, yang berkerja sebagai buruh serabutan, memberikan

pernyataan bahwa:

“masyarakat disini ada atau tidaknya covid ini, masyarakat tetap melakukan

aktivitas seperti biasa. Masyarkat juga hanya sekedar mengetahui saja tentang

covid ini, setelah itu melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kebanyaakan dari

mereka berpikiran kalua tidak bergerak ya tidak bisa mencukupi kebutuhan.”

(hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

Sama dengan penjelasan dari Mas Dwi, Pak Sugiarto, yang bekerja sebagai buruh

tahu, juga mengatakan tetap biasa-biasa saja. Dalam hasil wawancara dengan Pak

Sugiarto, didapat penjelasan bahwa:

“masyarakat tetap biasa-biasa saja dan bekerja seperti biasa. Warga memang

sudah paham terkait covid, jadi berperilaku seperti biasa saja. Warga mendapat

pemahaman terkait covid dari perkumpulan RT yang melakukan seperti

sosialisasi saat diadakannya pertemuan RT. Namun untuk adaptasi memang

beberapa masih belum bisa” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

4.2.2 Kemampuan Mengatasi Tekanan atau Permasalahan Oleh Masyarakat

Pandemi covid-19 yang sedang melanda di Indonesia, merupakan sebuah

permasalahan yang menyerang hampir seluruh sudut kehidupan, yang

menimbulkan tekanan pada sistem (masyarakat). Suatu sistem (masyarakat) yang

mendapat tekanan harus segera beradaptasi dan segera mengambil sebuah



tindakan untuk mengatasi tekanan atau permasalahan tersebut. Tindakan-tindakan

yang diambil bergantung kepada kemampuan dari anggota sistem tersebut yaitu

masyarakat Desa Keji. Tindakan tersebut bisa dimunculkan dari pemerintah Desa

Keji maupun dari swadaya masyarakat (dari kesadaran masyarakat Desa Keji).

Dengan melakukan pengambilan data lapangan melalui wawancara dengan

instrumen tentang “bagaimana usaha dan upaya yang dimunculkan

masyarakat Desa Keji berdasarkan adaptasi masyarakat dalam masa

pandemi covid-19 tahun 2020-2021?” penulis mendapatkan beberapa gambaran

dari hasil wawancara dengan informan. Diawali dari pemerintah desa Keji, dari

hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti, sebagai Kepala Desa Keji, diketahui

bahwa:

“kita memberikan sosialisasi, kemudian ada masker, thermometer perdusun, alat

cuci tangan, penyemprotan juga sudah kami anggarkan dan lakukan. Pokoknya

dari prokes kami sudah memberikan bantuan tapi ya ora diopeni. Jadi pas

menerima mereka sadar, namun lama kelamaan mereka luput (tidak

menerapkan/mengikuti protkol).” (hasil wawancara tanggal 05 oktober 2021)

Hal ini juga didukung dengan penjelasan dari pak Zahri sebagai kaur

pembangunan dipemerintah desa Keji, tentang tindakan yang diambil oleh

pemerintah Desa Keji guna mengatasi tekanan dan permasalahan tentang pandemi

covid-19 ini. Hasil wawancara penulis dengan pak Zahri, menjelaskan bahwa:

“dari pemerintah sendiri sudah ada, namun yang asli dari pemerintah Desa Keji

itu memberikan bantuan berupa BLT dana desa, kemudian sosialisasi pengarahan

masyarakat yang diikuti oleh bu lurah, sekdes dan saya sendiri kepada

perwakilan dari masyarakat dan tokoh masyarakat. Kemudian ada penyediaan

alat kesehatan menggunakan dana desa. Untuk hasilnya 75% berhasil, untuk

bantuan 90% mendapatkan.” (hasil wawancara tanggal 16 oktober 2021)

Hasil wawancara dengan dua narasumber tersebut, menggambarkan

bagaimana kemampuan, upaya-upaya yang dilakukan khususnya pemerintah Desa

Keji dalam membantu masyarakat untuk mengatasi tekanan dan permasalahan

yang disebabkan karena pandemi covid-19 ini. Dengan menggunakan instrumen



tentang “bagaimana usaha dan upaya yang dimunculkan masyarakat Desa

Keji berdasarkan adaptasi masyarakat dalam masa pandemi covid-19 tahun

2020-2021?” penulis melakukan wawancara kepada masyarakat desa Keji. Dalam

masyarakat sendiri, juga terdapat upaya-upaya yang mereka lakukan, sebagai

bentuk upaya untuk mengatasi tekanan dan permasalahan yang ditimbulkan dari

adanya pandemi covid-19 ini. Pak Nur Kholis sebagai kepala RW disuatu dusun

di wilayah Desa Keji, menjelaskan bahwa:

“pada awal covid itu kami mengumpulkan dana dan bahan pokok dari

masyarakat dusun untuk membantu masyarakat yang terjangkit wabah covid dan

membutuhkan. Sistemnya tarikan seiklasnya entah dalam bentuk dana atau bahan

pokok, kami terima semuanya, dan masih berlanjut sampai sekarang. Untuk

sosialisasi pernah sekali melalui rapat RT. Untuk penyemprotan juga kami

mengadakan juga. Ada juga kami melakukan pembatasan mobilitas dengan

penjagaan dipintu masuk dusun. “(hasil wawancara tanggal 16 oktober 2021)

Gerakan masyarakat dalam upaya mengatasi tekanan dan permasalahan yang

timbul dari covid ini juga sama dengan yang ada ditempat tinggal dari mas Ari

yang juga merupakan aktivis remaja dusun ditempat tinggal mas Ari, yang

menjelaskan bahwa:

“sewaktu awalan covid itu, ada muncul jogo tonggo, kami juga menerapkan.

Seperti yang dicontohkan dari pemerintah sendiri, kami melakukan. Sayangnya

tidak ada keberlanjutan didalam upaya tersebut. Jadi hanya melakukan daripada

tidak sama sekali (formalitas). Lalu masyarakat sendiri mau tidak mau juga harus

tetap bekerja meskipun harus wajib menerapkan protkol kesehatan.” (hasil

wawancara tanggal 29 oktober 2021)

Selain jogo tonggo yang muncul diwilayah mas Ari dan pak Nur Kholis,

juga ada gerakan masyarakat yang dilakukan diwilayah tempat tinggal ibu Dewi.

Dalam wawancara penulis, ibu Dewi sebagai aktivis PKK, menjelaskan bahwa:

“masyarakat sendiri sebenarnya bisa bertahan hidup meskipun dari pemerintah

tidak bisa mengcover. Bentuk upayanya salah satunya ialah saling berbagi bahan



pokok. Jadi jika ada hasil panen dari tetangga yang tidak bisa dijual karena

pasar, dibagikan kepada tetangga sekitarnya jadi bisa saling mengcover. Selain

itu untuk masyarakat yang bekerja, ya mereka tetap bekerja dengan prokes yang

ketat.” (hasil wawancara tanggal 16 oktober 2021)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Fajri dalam hasil wawancara yang

penulis dapatkan, mirip seperti yang terjadi diwilayah ibu Dewi.

“untuk upaya, masyarakat akan dengan sendirinya membantu jika ada anggota

masyarkat yang terjangkit wabah covid. Upayanya seperti memberikan suplay

makanan dan memotivasi mereka untuk kuat dan segera pulih. Untuk yang

bekerja tentu menerapkan prokes yang ketat.” (hasil wawancara tanggal 29

oktober 2021)

Dari beberapa informan tersebut, banyak gambaran terkait upaya yang

sudah masyarkat lakukan demi dapat mengatasi tekanan dan masalah yang

muncul akibat adanya pandemi ini. Namun sedikit berbeda dengan hasil

wawancara dengan ibu Widiarti. Dengan menggunakan instrumen yang sama

tentang “bagaimana usaha dan upaya yang dimunculkan masyarakat Desa

Keji berdasarkan adaptasi masyarakat dalam masa pandemi covid-19 tahun

2020-2021?”, ibu Widiartri menjelaskan bahwa:

“upaya yang dilakukan masyarakat untuk sosialisasi tentang covid ini yaitu

melalui pesan What’s app group dan anggota yang tidak masuk grup disosialisasi

melalui getok tular. Untuk upaya lain ya sekreatif masyarakat sendiri untuk tetap

hidup. Contohnya jika pekerjaannya harus keluar rumah ya pake protocol

kesehatan yang ketat. Selain itu karena masyarkat kami rata-rata adalah petani,

jadi memanfaatkan lingkungan sekitar guna mencukupi kebutuhan sehari seperti

menanam sayur sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Kadang juga bisa diberikan

kepada tetangga sebelah rumah sewaktu panen supaya saling membantu.

Meskipun kurang cukup, mau ndak mau ya dicukup-cukupkan.” (hasil wawancara

tanggal 16 oktober 2021)



Perbedaan dalam hasil wawancara dengan ibu Widiarti adalah upaya

sosialisasi yang tetap berjalan meskipun ada anggota masyarakat yang tidak

memiliki gawai atau tidak ikut dalam grup WA. Selain upaya yang berkaitan

dengan pemenuhan kebutuhan untuk mengatasi masalah dan tekanan, pemberian

pemahaman yang terus berjalan juga perlu supaya ketahanan sosial masyarakat

desa Keji semakin meningkat dan terjaga. Untuk memperdalam hasil penelitian

pada proses pengambilan data, penulis juga melakukan wawancara kepada

masyarakat yang bukan termasuk sebagai tokoh masyarakat. Menggunakan

instrumen yang sama tentang “bagaimana usaha dan upaya yang dimunculkan

masyarakat Desa Keji berdasarkan adaptasi masyarakat dalam masa

pandemi covid-19 tahun 2020-2021?”, penulis melakukan penggalian data

kepada beberapa informan, dan informan pertama ialah Ibu Fatliyah. Ibu Fatliyah

menejelaskan bahwa:

“untuk upaya bersama, tentu melakukan sosialisasi tadi melalui kumpulan,

paguyuban RT maupun PKK RT supaya dapat dipahami oleh masyarakat awam

terkait covid ini. Kemudian jika ada yang terjangkit, warga disekitarnya secara

sadar membantu menyuplai makanan.Untuk pribadi strategi yang dilakukan yaitu

melakukan efisiensi penghasilan dan pengeluran.” (hasil wawancara tanggal 26

desember 2021)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Fatliyah, Ibu Sri, juga memberikan

penjelasan yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Fatliyah. Hasil

wawancara dengan ibu Sri menjelaskan bahwa:

“untuk upaya, sebagai ibu rumahan hanya bisa melakukan efisiensi penghasilan

dan melakukan manajemen pengeluaran. Sempat bisa bekerja, namun

dirumahkan untuk upaya didalam masyarakat tentu dengan saling peduli dengan

masyarakat lain, dari lingkup terkecil yaitu RT.” (hasil wawancara tanggal 26

desember 2021)

Dari penjelasan 2 informan sebelumnya, didapat bahwa upaya yang

dilakukan lebih kepada pemanfaatan asset finansial dengan semaksimal mungkin.

Namun muncul pernyataan yang sedikit berbeda diberikan oleh Mas Sidik.



Dengan instrumen yang sama tentang “bagaimana usaha dan upaya yang

dimunculkan masyarakat Desa Keji berdasarkan adaptasi masyarakat

dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021?”, mas Didik memberikan

pernyataan bahwa:

“masyarakat sekitar melakukan segala upaya yang mereka bisa supaya

kebutuhan yang meningkat bisa tercukupi meskipun keadaan sedang pandemi.

Contohnya tetap bekerja dengan prokes yang ketat dan jika ada yang terjangkit

maka secara sukarela akan disuplai makanan. Untuk pribadi sendiri, mencoba

melihat peluang dikala sedang libur bekerja untuk berjualan tanaman hias

didepan rumah.” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Mas Sidik, Pak Lukman, yang berkerja

sebagai penjual bakso keliling, juga menjelaskan bahwa:

“untuk upaya tentu saja tidak banyak yang bisa dilakukan, yang pasti tetap

bekerja namun menggunakan prokes yang ketat. Selain itu juga saling memotivasi

kepada sesama warga, dan optimis.” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

Selain berusaha untuk tetap bisa survive, diperlukan juga rasa optimis dan

motivasi untuk bisa bangkit dan melewati masa pandemi ini. Hal tersebut juga

dijelaskan kembali dalam hasil wawancara dengan Mas Dwi, bahwa:

“upaya yang dilakukan dimasyarakat adalah bekerja dengan mentaati protocol

kesehatan. Selain itu, tidak lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan dengan

berolahraga juga.” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

Tidak lupa juga seperti yang dijelaskan mas Dwi, menjaga kesehatan

dengan olahraga supaya tetap bisa bekerja dimasa pandemi. Pak Witono yang

juga bekerja sebagai buruh, dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan, juga

menngatakan:

“masyarakat mau tidak mau ya tetap harus bekerja, seperti saya, meskipun

dengan prokes dan jikalau tidak ada pekerjaan, maka harus mengefisiensi



tabungan yang ada untuk bisa mencukupi kebutuhan. “(hasil wawancara tanggal

26 desember 2021)

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh pak Witono, Pak Sugiarto juga

menjelaskan hal yang sama dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan. Pak

Sugiarto mengatakan bahwa:

“sebagai masyarakat biasa, yang bekerja sebagai buruh, hal yang bisa

dilakukan dimasa pandemi ini ya tetap bekerja meski harus dengan prokes. Hal

tersebut karena hanya bekerjalah kebutuhan sehari-hari bisa tecukupi dan sedikit

bisa mengatasi dampak dari pandemi ini.” (hasil wawancara tanggal 26 desember

2021)

Narasumber terakhir, mas Rusman, dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh

penulis juga menjelaskan hal yang hampir sama dengan penjelasan dari beberapa

informan sebelumnya:

“untuk upaya mengatasi tentu dari pemerintah ada bantuan namun bisa

dikatakan belum tepat sasaran, kemudian untuk upaya bagi kehidupan sendiri,

tetap harus bekerja meskipun tetap menggunakan prokes. Namun ada juga yang

mendapatkan PHK dan harus bergelut untuk bekerja serabutan untuk mencukupi

kebutuhan sehari-hari” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

4.2.3 Kemampuan Masyarakat Untuk Memanfaatkan Asset Wilayah

Asset penghidupan wilayah dapat diartikan sebagai sumber daya yang

terdapat disuatu wilayah yang dimiliki, dikelola, dan dimanfaatkan oleh

masyarakat yang mendiami wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Asset-asset tersebut meliputi 5 asset yaitu asset human yang berhubungan

dengan pendidikan, kesehatan, ketrampilan dan kapasitas untuk beradaptasi, asset

natural yang meliputi tanah dan produksinya, hasil hutan, keanekaragaman hayati,

dan sumberdaya air, asset sosial yang meliputi jaringan dan koneksi,kerukunan

antar anggota masyarakat, dan rasa saling mendukung yang ada dimasyarakat,

asset infrastruktur yang meliputi kendaraan, bangunan (gedung, balai desa,

polindes), teknologi untuk membantu masyarakat seperti pengolahan sampah dan



pembuatan pupuk, dan asset finansial yang meliputi tabungan atau simpanan dan

modal yang masyarkaat miliki. Dimasa pandemi ini, masyarakat hampir tidak bisa

memenuhi kebutuhan dikarenakan adanya pembatasan mobilisasi oleh pemerintah.

Salah satu upaya supaya terciptanya kehidupan yang keberlanjutan dimasa

pandemi ini adalah memanfaatkan dan mengelola asset yang masyarakat miliki

untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam penggalian data yang penulis

lakukan melalui metode wawancara dengan instrumen tentang “bagaimana

pemanfaatan asset wilayah (pribadi/umum) oleh masyarakat Desa Keji

dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021?” penulis mendapatkan

gambaran terkait pemanfaatan asset wilayah oleh masyarkat Desa Keji. Gambaran

pertama dijelasakan pada hasil wancara yang penulis dengan ibu Siti, Kepala

Desa Keji. Ibu Siti menjelaskan bahwa:

“masyarkaat Desa Keji bisa memanfaatkan asset wilayah seperti hasil kebun atau

sawah bagi masyarkat yang memiliki asset tersebut. Untuk asset wilayah yang

lain (asset sosial), masyarakat bisa menggunakan untuk membantu memenuhi

kebutuhan dalam bentuk kegiatan seperti jogo tonggo dan saling berbagi.

Kemudian ada poliklinik yang bisa masih berjalan, membantu masyarkat dalam

bidang kesehatan, namun dikurangi karena adanya pembatasan” (hasil

wawancara tanggal 05 oktober 2021)

Dari masyarakat desa Keji sendiri, mereka sudah memanfaatkan asset-

asset yang mereka miliki bahkan sejak sebelum covid ini ada. Meskipun hasilnya

belum maksimal. Gambaran tersebut juga dijelaskan oleh ibu Dewi pada hasil

wawancara dengan penulis, bahwa:

“masyarakat disini, sudah bisa memanfaatkan asset wilayah dengan baik namun

masih belum maksimal. Untuk segi alam, masyarakat disini sudah ada

pemanfaatannya, seperti berbagi hasil panen kepada tetangga. Untuk asset lain

ada mobil sosial, yang juga sudah bisa dimanfaatkan dimasa pandemi ini, namun

masih belum maksimal karena masih ada penarikan uang untuk biaya supirnya.

Untuk sosial bagus karena bisa saling menjaga ketahanan wilayah atau dusun.”

(hasil wawancara tanggal 16 oktober 2021)



Senada dengan apa yang dijelaskan oleh ibu Dewi dalam wawancara yang

dilakukan dengan penulis, hal yang sama juga disampaikan oleh mas Ari. Mas Ari

mengatakan bahwa:

“masyarakat sudah bisa memanfaatkan asset yang ada diwilayah mereka.

Contohnya asset sosial dimana jika ada warga yang terjangkit, masyarkat lain

tidak mengucilkan atau mengintimidasi, tetapi memberikan sesuatu berupa

sembako untuk mencukupi kebutuhan saat mereka sedang melakukan isolasi.”

(hasil wawancara tanggal 29 oktober 2021)

Bentuk pemanfaatan dari asset yang ada diwilayah desa Keji sebagai

strategi dalam meningkatkan dan menjaga ketahanan sosial juga tercipta

diwilayah tempat tinggal dari narasumber pak Zahri. Hasil wawancara dengan pak

Zahri, didapat bahwa:

“salah satu bentuk pemanfaatan asset wilayah itu adalah jogo tonggo. Jadi jika

ada masyarakat yang terkonfirmasi positif covid-19, maka untuk memenuhi

kebutuhan, lingkungan sekitar yang akan membantu dan sampai saat ini masih

berjalan. “(hasil wawancara tanggal 16 oktober 2021)

Hal yang sama dengan apa yang muncul diwilayah pak Nur Kholis tinggal.

Pemanfaatan asset yang melibatkan integrase dari masyarakat dan kesadaran

masyarkat. Hasil wawancara penulis dengan pak Nur Kholis, menjelaskan bahwa:

“untuk asset sosial, diwilayah sini bagus tapi perlu ditingkatkan, bentuk

kegiatannya yaitu ada swadaya untuk membantu anggota masyarkaat yang

terjangkit covid-19 entah dengan memberikan bahan pokok atau uang. Untuk

asset alam, hanya beberapa karena kebanyakan masyarkat sini itu bekerja

sebagai buruh dan diluar wilayah.” (hasil wawancara tanggal 16 oktober 2021)

Sedikit berbeda jika dibandingkan dengan hasil wawancara dengan

infroman yang lain, terdapat gambaran pemanfaatan asset yang sedikit lain yang

ada diwilayah ibu Widiarti. Dengan menggunakan instrumen tentang

“bagaimana pemanfaatan asset wilayah (pribadi/umum) oleh masyarakat



Desa Keji dalam masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021?”, hasil wawancara

yang penulis dapatkan, ibu Widiarti mengatakan bahwa:

“kalo masyarkat sini, kalo yang memiliki lahan, mereka menggunakan lahan

tersebut untuk ditanami sayuran dan tanaman yang bisa dimakan. Untuk

sosialnya dengan membantu jika ada yang membutuhkan dan menyampaikan

terkait hal-hal tentang covid seperti penerapan protocol kesehatan. Jadi

masyarakat sekreatif mungkin untuk bisa bertahan hidup.” (hasil wawancara

tanggal 16 oktober 2021)

Terdapat gambaran yang berbeda juga dengan pemanfaatan asset yang ada

diwilayah tempat tinggal dari ibu Fajri. Dengan masih menggunakan instrumen

yang sama, dalam wawancara yang penulis lakukan, ibu Fajri menjelaskan terkait

pemanfaatan asset dalam proses peniningkatan dan menjaga ketahanan sosial

dimasyarakat diwilayahnya, bahwa:

“pada pemanfaatan asset masyarakat yang memiliki kebun maka mereka akan

memanfaatkan kebun mereka untuk menanam tumbuhan yang bisa dikonsumsi.

Jika yang tidak memiliki, mereka akan menggunakan asset human mereka,

ketrampilan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan meskipun

menerapkan prokes yang ketat. Contoh bagi masyarakat yang memiliki

ketrampilan sebagai pedagang dipasar ya mereka harus bekerja dengan prokes

ketat dan mengikuti himbauan dari pemerintah.” (hasil wawancara tanggal 29

oktober 2021)

Beberapa tokoh masyarakat menjelaskan beberapa gambaran terkait

bagaimana pemanfaatan asset yang ada diwilayah Desa Keji. Selain hasil

wawancara dengan tokoh masyarakat, penulis juga melakukan penggalian data

kepada masyarakat dengan mengambil narasumber yang berasal dari luar tokoh

masyarakat. Dengan menggunakan instrumen tentang “bagaimana pemanfaatan

asset wilayah (pribadi/umum) oleh masyarakat Desa Keji dalam masa

pandemi covid-19 tahun 2020-2021?”, informan pertama adalah Mas Rusman,

memberikan penjelasan bahwa:



“masyarakat sudah bisa dikatakan memahami tentang asset, dan sebagian besar

sudah bisa memanfaatkan untuk membantu kehidupan mereka survive dimasa

pandemi ini. Pemanfaatan asset yang dirasa cukup membantu meringankan ketika

ada anggota masyarakat yang kesusahan adalah asset sosial” (hasil wawancara

tanggal 26 desember 2021)

Begitu juga dengan Pak Lukman, yang memberikan penjelasan yang senada

dengan apa yang mas Rusman jelaskan dalam hasil wawancara yang penulis

dapatkan. Pak Lukman menjelaskan bahwa:

“untuk asset yang bersifat umum, seperti sosial, masyarakat akan membantu

menngcover jika ada masyarakat yang terjangkit covid. Untuk asset yang bersifat

pribadi, yang dimiliki hanyalah tabungan pribadi yang sudah digunakan untuk

mencover biaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari.” (hasil wawancara tanggal 26

desember 2021)

Sama dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Lukman, Mas Dwi dalam hasil

penelitian yang penulis lakukan, juga menjelaskan bahwa:

“pemanfaatan asset dimasyarakat ada asset sosial, dimana masyarakat saling

membantu ketika ada warga yang terkena covid. Untuk pribadi, hanya ada

tabungan yang digunakan sebagai alat untuk membantu mencukupi kebutuhan

dimasa pandemi.” (hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)

Senada dengan kedua informan sebelumnya, Bu Fatliyah, dalam hasil wawancara

yang penulis dapatakan, juga menjelaskan:

“pada level masyarakat umum, asset sosial yang muncul berbentuk kepedulian

kepada anggota omasyarakat yang memang membutuhkan dan ketika ada yang

terjangkit, maka tetangga kiri dan kanan akan membantu dengan menyuplai

makanan. Untuk pribadi, hanya memiliki asset berupa tabungan yang sudah

digunakan untuk menambal kebutuhan tambahan yang muncul dimasa pandemi.”

(hasil wawancara tanggal 26 desember 2021)



Hal yang sama dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Fatliyah, juga dijelaskan oleh

Ibu Sri dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan. Dalam hasil wawancara

yang penulis dapatkan, Bu Sri menjelaskan bahwa:

“asset sosial akan muncul dimasa pandemi covid ini, bentuknya kepedulian

kepada anggota masyarakat yang terjangkit wabah covid. Untuk asset yang

dimiliki hanya tabungan saja dan pemanfaatannya hanya digunakan untuk

mencover kebutuhan tambahan yang muncul dimasa pandemi ini.” (hasil

wawancara tanggal 26 desember 2021)

Muncul gambaran yang sedikit berbeda dengan hasil wawancara dengan informan

sebelumnya, hasil wawancara yang penulis peroleh dari Mas Didik memberikan

gambaran baru dalam pemanfaatan asset wilayah ini. Masih dengan menggunakan

instrumen yang sama tentang “bagaimana pemanfaatan asset wilayah

(pribadi/umum) oleh masyarakat Desa Keji dalam masa pandemi covid-19

tahun 2020-2021?”, mas Sidik, dalam wawancara yang penulis lakukan

mengatakan:

“asset tabungan yang dimanfaatkan ada bangunan rumah yang dikontrakkan dan

pemanfaatan asset alam berupa lahan disamping rumah yang digunakan untuk

media tanaman hias yang kemudian dijual. Hasilnya digunakan untuk mencukupi

kebutuhan sehari-hari dimasa pandemi ini. Selain digunakan untuk tanaman hias

juga digunakan untuk menanam tanaman herbal yang dikonsumsi sendiri dan

diberikan kepada tetangga jika ada yang membutuhkan. Untuk asset sosial

masyarakat secara sukarela membantu jika ada yang terjangkit wabah dengan

memberikan suplai dalam bentuk makanan.” (hasil wawancara tanggal 26

desember 2021)

Hampir seirama dengan hasil wawancara dengan mas Sidik, pak Witono juga

menjelaskan hal yang tidak begitu berbeda. Pak Witono dalam wawancara yang

penulis lakukan menjelaskan:

“pemanfaatan asset yang dilakukan, yaitu memanfaatkan asset yang dimiliki

berupa tabungan entah dalam bentuk uang maupun hewan ternak. Asset yang



dimiliki berupa kambing yang kemudian dimanfaatkan dengan cara dijual satu

demi satu untuk membantu survive dimasa pandemi ini. Hal ini dikarenakan

susahnya mencari pekerjaan disaaat pandemi covid. Untuk asset lain, seperti

asset sosial juga hampir sama dengan daerah sekitar sini, warga saling

membantu jika ada yang terjangkit wabah.” (hasil wawancara tanggal 26

desember 2021)

Senada juga dengan penjelasan dari mas Sidik dan pak Witono, pak Sugiarto

dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan juga menjelaskan:

“asset yang dimanfaatkan dimasa pandemi ini tentu yang pertama ialah sosial.

Masyarakat menjadi lebih peduli kepada sesama dan saling mengingatkan untuk

tetap menerapkan protocol kesehatan ketika melakukan aktivitas diluar. Untuk

asset pribadi yaitu tabungan, memiliki asset berupa ayam yang dimanfaatkan

dengan cara dijual dipasar atau penjual ayam dan dikonsumsi sendiri. Hasil jika

dijual digunakan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.” (hasil

wawancara tanggal 26 desember 2021)

Dari keseluruhan hasil wawancara yang penulis lakukan, masyarakat Desa

Keji dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka dapat memanfaatkan asset

yang ada diwilayah mereka. Meskipun asset yang mereka gunakan sedikit dapat

memenuhi kebutuhan, meskipun pemanfaatannya masih belum bisa dikatakan

maksimal.

4.3 Analisis Ketahanan Sosial Masyarakat Desa Keji Dimasa Pandemi Covid-19

Ketahanan sosial didefinisikan sebagai kemampuan komunitas manusia untuk

mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan seperti 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, pertama adalah kemampuan mengidentifikasi dan mengelola persoalan, kedua



adalah 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). Ketahanan sosial dimasa pandemi dimaksudkan

sebagai kemampuan dari komunitas manusia (masyarakat) untuk mengatasi dan

beradaptasi dengan tekanan. Dengan menggambarkan kemampuan dari masyarakat Desa

Keji untuk mengatasi dan beradaptasi dengan tekanan dimasa pandemi covid-19 ini,

harapannya penulis bisa menjelaskan dan menggambarkan bagaimana ketahanan sosial

masyarakat Desa Keji dimasa pandemi covid-19 ini.

Kemampuan yang muncul dari masyarakat Desa Keji merupakan bentuk usaha

untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan sosial yang didalamnya terdapat beberapa

unsur. Seperti yang dikemukakan oleh Talcot Parsons pada Teori A(adaptasi), G(tujuan),

I(integrase), L(latensi), bahwa masyarakat diibaratkan sebagai sebuah sistem yang

struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, beserta fungsinya masing-masing yang

bersama-sama menciptakan/mencapai konsensus. Dengan menggunakan teori A.G.I.L ini,

harapan penulis dapat membantu penulis dalam menjelaskan dan menggambarkan

bagaimana proses peningkatan ketahanan sosial masyarakat Desa Keji dimasa pandemi

covid-19 ini.

Pada masa pandemi ini, mobilitas masyarakat dibatasi demi memecah rantai

penyebaran covid-19. Maka diperlukan kemampuan adaptasi dari masyarakat untuk bisa

tetap survive dimasa pandemi ini dengan melakukan segala upaya semaksimal mungkin

sehingga tercipta kehidupan yang berkelanjutan. Dalam upaya tersebut masyarakat perlu

mengetahui asset-asset yang ada dilingkungan mereka yang memungkinkan untuk

membantu mencukupi kebutuhan hidup mereka dimasa pandemi covid ini. Asset-asset

tersebut dinamakan asset penghidupan yang meliputi asset manusia, asset alam, asset

finansial, asset sosial dan asset infrastruktur. Dengan menggunakan sudut pandang

konsep asset penghidupan, dapat mempermudah penulis dalam menjelaskan dan

menggambarkan proses peningkatan ketahanan sosial masyarakat Desa Keji melalui

pemanfaatan asset penghidupan dimasa pandemi covid tahun 2020-2021.



4.3.1 Kemampuan Adaptasi Masyarakat

Sesuatu yang sudah ada didalam diri masyarakat yang digunakan untuk mengatasi

tekanan yang berasal dari luar maupun dalam untuk keperluan bertahan hidup dan

memenuhi kebutuhan baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat.

Kemampuan ini berbeda satu dengan lainnya, selain karena kualitas dari SDM

(sumber daya manusia) juga bagaimana situasi dari lingkungan sekitarnya. Pada hasil

wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa narasumber, kemampuan adaptasi

masyarakat desa Keji, khususnya dalam masa pandemi covid ini, masih kurang bisa

untuk beradaptasi. Kurangnya kemampuan adaptasi ini disebabkan oleh beberapa

faktor. Penulis menemukan faktor yang didapat dari hasil wawancara penulis dengan

narasumber, yang pertama ialah kualitas pendidikan yang masih rendah. Dari data

yang penulis kumpulkan baik data primer dan sekunder, di Desa Keji ini masih

terdapat masyarakat yang bependidikan rendah khususnya masyrakat yang berusia

lanjut. Penyebab kedua yaitu sosialisasi tekait adanya pandemi covid yang masih

belum berhasil. Penyebabnya karena kegiatan tersebut dinilai tidak mengena kepada

masyarakat, dan tidak tersampaikan secara langsung serta tidak adanya keberlanjutan

dari sosialisasi tersebut.

Beberapa yang mengikuti sosialisasi tersebut tidak melanjutkan hasil dari

sosialisasi tersebut kepada masyarakat yang menyebabkan rantai sosialisasi tersebut

putus atau berhenti. Kemudian dinilai juga tidak mengena karena sosialisasi tersebut

hanya dilakukan pada awal pandemi ini saja dan tidak ada kelanjutannya. Penyebab

terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian, paling dominan sebagai penyebab

kemampuan adaptasi masyarakat Desa Keji masih belum baik adalah pemahaman dari

masyarakat yang menganggap pandemi covid-19 ini merupakan suatu hal yang sudah

biasa. Dari hasil wawancara dengan narasumber, masyarakat (khususnya kaum muda)

menganggap pandemi ini merupakan hal yang sudah biasa. Hal ini dikarenakan

pandemi ini terjadi dimana-mana. Cara pandang tersebut, membuat masyarakat

memilih untuk menjalani kehidupan dengan berperilaku sama seperti sebelum

pandemi ini ada. Mereka hanya mengetahui tapi menganggap hal ini (pandemi covid)

sebagai sesuatu yang sudah lumrah. Hasil dari beberapa faktor tersebut yang membuat

kemampuan beradaptasi dari masyarakat desa Keji bisa dibilang masih kurang. Hal



tersebut dijelaskan juga dari hasil wawancara yang penulis dapat dari narasumber dan

juga observasi penulis selama melakukan penelitian dilapangan.

Fenomena pertama yaitu tindakan dari masyarakat yang masih belum tepat, untuk

dilakukan dimasyarakat dimasa pandemi ini. Tindakan-tindakan yang dimaksudkan

seperti takut secara berlebihan ketika ada tetangga atau anggota masyarkaat

mengalami atau terjangkit covid-19. Hal tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh

masyarakat karena akan memberikan dampak negative kepada anggota masyarkat

yang sedang terjangkit. Fenomena kedua yaitu kegiatan-kegiatan yang muncul dimasa

pandemi covid ini, upaya dari pemerintah yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun

dari masyarakat sendiri tidak ada keberlanjutan. Jadi masyarakat melakukan kegiatan

yang berhubungan dengan covid itu hanya dilakukan sebatas formalitas daripada tidak

melakukan. Beberapa wilayah ada yang masih berlanjut namun banyak yang tidak ada

keberlanjutan atau berhenti. Kegiatan tersebut seperti jogo tonggo dan penyemprotan

desinfektan. Fenomena ketiga yaitu masyarakat memiliki pandangan bahwa ketika

mereka sudah mendapatkan vaksin covid-19, tubuh mereka kebal terhadap virus

covid-19, yang menyebabkan mereka sudah tidak patuh untuk menerapkan protokol

kesehatan seperti jaga jarak dan menggunakan masker saat beraktivitas diluar rumah.

Fenomena ini banyak penulis temui khususnya diwilayah desa Keji ini sendiri sewaktu

penulis melakukan observasi dan pengambilan data dilapangan. Fenomena terakhir

yang menggambarkan masih kurangnya kemampuan adaptasi dari masyarakat desa

Keji adalah masyarakat akan paham dan mengerti serta mau melaksanakan protocol

kesehatan ketika mereka mendapatkan bantuan. Fenomena ini penulis dapatkan dari

hasil wawancara penulis dengan narasumber, dan memang seperti itulah realita

dimasyarakat bahwa uang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang kondisi

yang ada disekitar khususnya tentang adanya pandemi covid-19 ini.

Kaca mata ketahanan sosial masyarakat pada subab ini hanya berbicara tentang

kemampuan adaptasi masyarakat Desa Keji dimasa pandemi. Kemampuan adaptasi

masyarkat dilihat dari hasil penelitian, masyarakat Desa Keji masih sebagian saja yang

mampu beradaptasi dengan situasi yang terjadi (pandemi covid-19). Hal tersebut

menggambarkan bahwa kondisi ketahanan sosial masyarakat Desa Keji masih rapuh.



Jika diibaratkan sebagai sebuah sistem, ketahanan sosial masyarakat yang rapuh

khususnya pada fungsi adaptasi, dapat mempengaruhi kinerja pada fungsi-fungsi yang

lainnya. Contohnya pada proses masyarakat menciptakan upaya-upaya yang akan

dilakukan demi membantu pemenuhan kebutuhan dimasa pandemi supaya dapat

survive. Selain itu berdampak pada keberlanjutan upaya-upaya yang sudah

masyarakat ciptakan. Hal tersebut menjadikan pada subab ini yaitu kemampuan

adaptasi masyarakat menjadi kunci utama, bagaimana kondisi ketahanan sosial

masyarakat Desa Keji.

Dari sudut pandang teori A.G.I.L, pada subab ini, penulis hanya menggunakan

kacamata Adaptasi saja karena pada subab ini hanya dibahas bagaimana masyarkat

desa Keji beradaptasi terhadap pandemi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan,

masyarakat Desa Keji masih belum begitu bisa untuk beradaptasi dengan

lingkungannya. Sebagian besar masyarakat masih belum begitu sadar dan paham

terkait bagaimana mengatasi kebutuhan situasional yang ada saat masa pandemi ini

berlangsung.

Kemudian dari sudut pandang konsep asset penghidupan. Asset yang tergambar

ialah asset human (manusia) yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat dalam

beradaptasi dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Dari hasil penelitian didapat

bahwa penyebab masyarakat belum bisa beradaptasi salah satu faktornya ialah masih

rendahnya pendidikan dari masyarakat Desa Keji. Pendidikan yang rendah ini jika

menurut sudut pandang konsep asset penghidupan, bisa ditingkatkan untuk menjaga

ataupun meningkatkan ketahanan sosial masyarkat desa Keji khususnya dimasa

pandemi ini. Selain itu juga sudut pandang dari sebagian masyarakat yang tidak tepat

dalam memahami pandemi ini juga menjadi faktor selanjutnya. Usaha yang dapat

dilakukan dari hasil penelitian ialah dilakukan pendampingan dan sosialisasi tentang

pandemi covid secara langsung baik itu dari pemerintah desa Keji sendiri maupun dari

masyarakat dengan dimulai dari tingkatan rukun tetangga (RT). Pendampingan dalam

hal ini bisa dalam bentuk pemberian pelatihan untuk meningkatkan soft skill supaya

masyarakat yang menganggur bisa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan

sehari-hari, sehingga tercipta kehidupan yang keberlanjutan dimasa pandemi ini.



4.3.2 Kemampuan Masyarakat Untuk Mengatasi Masalah dan Tekanan

Selain beradaptasi dengan situasi dan kondisi dilingkungan sekitar, sistem

(masyarakat) juga memerlukan suatu aksi atau tindakan guna mengatasi permasalahan

dan tekanan yang ditimbulkan dari situasi dan kondisi dilingkungan sekitar.

Kemampuan tersebut bertujuan untuk membantu masyarkat untuk memenuhi

kebutuhan untuk bertahan hidup dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Dari

hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terdapat beberapa upaya yang

masyarakat desa Keji lakukan, khususnya dalam masa pandemi covid ini, untuk bisa

mengatasi masalah dan tekanan yang muncul dimasyarakat. Dari pemerintah desa

sendiri upaya yang pertama ialah melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman

tentang pandemi covid ini kepada masyarakat luas yang bertempat tinggal di wilayah

desa Keji ini. sosialisasi tersebut diikuti oleh ibu lurah desa Keji bersama sekertaris

desa dan beberapa stafnya, sedangkan yang dari masyarakat diikuti oleh perwakilan

dari tiap dusun dan tokoh masyarakat. Harapannya setelah adanya sosialisasi tersebut,

perwakilan dari tiap dusun tersebut menyampaikan kepada masyarkat luas supaya

rantai sosialisasi bisa berlanjut namun tidak semua berhasil dan masyarakat kurang

begitu paham terkait pandemi covid ini dan bagaimana beradaptasi. Selain itu juga ada

pemberian alat kesehatan mulai dari masker, alat untuk cuci tangan dan pengadaan

kegiatan penyemprotan desinfektan kepada tiap lingkungan. Hasilnya memang lebih

baik dibandingkan kegiatan sosialisasi namun berhenti dikarenakan tidak ada

keberlanjutan dari masyarakat. Jadi masyarkaat hanya menerima, menggunakan dan

tidak diopeni lalu kemudian ditinggal begitu saja. Selain itu pemberian bantuan

langsung tunai (BLT) oleh pemerintah desa Keji dengan menggunakan anggaran Dana

Desa kepada masyarkat.

Untuk dari masyarakat sendiri terdapat beberapa upaya dan kegiatan yang

masyarkat ambil dalam upaya mengatasi masalah dan tekanan yang disebabkan

adanya pandemi covid-19 ini. Upaya yang pertama ialah pengumpulan dana dan bahan

pokok secara sukarela. Dari penjelasan bapak Nur Kholis, diwilayahnya ketika

terdapat salah satu warga yang terjangkit wabah ini, masyarkat secara sukarela

mengumpulkan dana dan bahan pokok secara sukarela untuk membantu meringankan

kebutuhan anggota masyarkat yang terjangkit covid tersebut. Upaya tersebut sampai



hari ini (wawancara dilakukan) masih tetap berjalan dan masih ada dana yang

dikumpulkan terkait hal tersebut. Upaya kedua ialah secara swadaya masyarkat

melakukan penyemprotan desinfektan diwilayah mereka secara bersama-sama dan

menerapkan pembatasan mobilitas masyarkat demi memutus rantai penyebaran covid-

19. Upaya yang ketiga ialah menerapkan kegiatan jogo tonggo. Jogo tonggo sendiri

merupakan upaya yang diintruksikan oleh pemerintah dan masyarakat secara gotong

royong menerapkan diwilayah mereka masing-masing. Sayangnya kegiatan atau upaya

ini hanya berlangsung sementara dibeberapa wilayah. Seperti penjelasan dari mas Ari,

dimana diwilayahnya upaya jogo tonggo ini dilakukan hanya sekedar formalitas saja,

daripada tidak melakukan sama sekali. Namun diwilayah lain juga masih berlangsung

seperti diwilayah bapak Zahri, dimana upaya jogo tonggo ini masih berlangsung

sampai saat ini (saat wawancara dilakukan). Upaya yang keempat yaitu upaya saling

berbagi bahan pokok kepada lingkungan sekitar. Seperti penjelasan ibu Dewi,

diwilayahnya terdapat upaya saling berbagi bahan pokok dimasa pandemi ini. bahan-

bahan pokok tersebut biasanya berupa sayur atau barang yang tidak bisa dijual dipasar

dikarenakan sepi pembeli kemudian diberikan kepada tetangga sekitar supaya bisa

membantu memenuhi kebutuhan dimasa pandemi ini. Upaya tersebut hampir sama

dengan upaya yang terjadi diwilayah mbak Fajri dimana masyarkat sekitar saling

memberikan suplai makanan jika ada anggota masyarkat yang terjangkit wabah covid-

19. Upaya tersebut juga muncul diwilayah ibu Fatiyah dan ibu Sri, dimana ketika ada

yang terjangkit secara sukarela dan sadar masyarakat yang berada disekitarnya akan

membantu dengan memberikan suplai makanan.

Selain itu juga memberikan semangat dan motivasi untuk tetap hidup sehat

kepada anggota masyarkat yang terjangkit. Jika ada tetangga yang memiliki bahan

pokok yang berlebih maka mereka secara sukarela akan saling berbagi kepada

tetangga sekitar. Upaya kelima yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah

memanfaatkan lingkungan dan asset yang dimiliki. Menurut ibu Widia, masyarkat

harus berpikir sekreatif mungkin untuk bisa bertahan dan memunculkan upaya-upaya

untuk bisa mengatasi masalah dan tekanan dimasa pandemi ini dengan cara

memanfaatkan asset dan lingkungan sekitar. Asset yang dimaksud adalah jika

memiliki kebun atau sawah, sebaiknya ditanami tumbuhan dan tanaman yang bisa



dikonsumsi dan cepat berbuah. Sama dengan pemanfaatan lingkungan sekitar, yaitu

menanam tanaman yang bisa dikonsumsi seperti sayuran. Ketika tanaman tersebut siap

untuk dipanen maka bisa dikonsumsi sendiri maupun dapat berbagi kepada tetangga

sekitar supaya bersama-sama bisa sedikit membantu memenuhi kebutuhan. Sama

seperti yang dilakukan oleh Mas Sidik dimana ia mengunakan lahan disamping rumah

untuk budidaya tanaman hias lalu kemudian dijual dan menanam tanaman yang bisa

dikonsumsi. Upaya sekreatif yang dijelaskan oleh bu Widia ini juga bisa berbentuk

upaya dalam mengefisiensikan pendapatan yang didapat dimasa pandemi ini. seperti

yang dijelaskan oleh ibu Fatliyah dan ibu Sri, perlu melakukan efisiensi pengeluaran

supaya kebutuhan lain bisa tercukupi.

Upaya terakhir yang penulis dapatkan dari hasil penelitian terbaru, yang penulis

lakukan ialah tetap bekerja meskipun harus wajib menerapkan protocol kesehatan

yang ketat. Hal ini dijelaskan oleh beberapa narasumber seperti mas Dwi, Pak Sugiarto,

Pak Witono yang berprofesi sebagai buruh disekitaran tempat tinggal mereka dan Mas

Rusman yang bekerja sebagai karyawan swasta. Hal ini mereka lakukan guna tetap

bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun beberapa dari narasumber tersebut

tidak memiliki asset yang bisa dimanfaatkan.

Ketahanan sosial pada subab ini berbicara tentang kemampuan masyarakat untu

memunculkan upaya-upaya guna mengatasi tekanan dan masalah yang muncul dimasa

pandemi. Dengan adaptasi yang belum baik, masyarkat Desa Keji menciptakan

beberapa upaya baik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan supaya bisa survive

dimasa pandemi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh masyarakat seperti jogo tonggo

dan pengumpulan bahan pokok secara sukarela merupakan bentuk dari hasil adaptasi

masyarakat yang berupa gerakan sosial yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan sosial tersebut, menjadikan ketahanan sosial masyarakat “aktif” yang

berbentuk kemampuan adaptasi masyarakat Desa Keji yang pelan-pelan membaik.

Dalam gambaran hasil penelitian tersebut, sebenarnya masyarakat Desa Keji sudah

memiliki ketahanan sosial yang baik. Namun karena kemampuan adaptasi yang masih

belum baik, menyebabkan ketahanan sosial masyarakat Desa Keji rapuh, jika tidak

diimbangi dengan gerakan sosial yang melibatkan seluruh masyarakat Desa Keji.



Pada subab ini, sudut pandang teori A.G.I.L hampir semua muncul. Pada skema

Goal (tujuan), masyarakat bersama-sama untuk mencapai satu tujuan bersama yaitu

bertahan ditengah pandemi covid dan melanjutkan kehidupan masing-masing untuk

menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dimasa pandemi maupun setelah pandemi

ini berakhir. Usaha-usaha yang dimunculkan untuk mencapai tujuan bersama cukup

banyak. Mulai dari pemerintah desa Keji, maupun dari masyarakat juga memunculkan

kemampuan mereka melalui usaha-usaha yang dilakukan bersama-sama untuk

mencapai satu tujuan bersama tersebut. Usaha-usaha tersebut merupakan bentuk dari

penggabungan 3 skema yaitu Goal, Adaptation dan Latency. Dari skema adaptasi,

menjelaskan bahwa meskipun masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat

adaptasi yang rendah, usaha-usaha yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk

dari suatu adaptasi terhadap lingkungan dan kondisi sekitar untuk mengatasi masalah

dan tekanan yang muncul dimasa pandemi. Dari sudut pandang latensi yang dapat

diartikan sebagai dasar munculnya sebuah gerakan masyarakat, sebelum adanya

pandemi masyarakat memang sudah memiliki hubungan yang baik. Dari hubungan

itulah, ketika pandemi ini muncul dan semua merasakan dampaknya, mereka semua

bersatu, mengatur hubungan-hubungan tersebut untuk menjalankan sesuai dengan

fungsinya masing-masing didalam masyarakat yang akhirnya berbentuk suatu usaha

bersama yang memilii tujuan yang sama dimasa pandemi ini. 3 skema tersebut

merupakan penggambaran dari sudut pandang Integate (integrasi) dari masyarakat

Desa Keji.

Dari sudut pandang konsep asset penghidupan, didapat penggambaran bahwa

asset sosial yang sangat bagus dimasyarakat desa Keji. Asset sosial tersebut masyarkat

manfaatkan untuk memunculkan usaha yang dilakukan bersama, melibatkan seluruh

komponen masyarkat untuk bersama-sama mencapai satu tujuan dimasa pandemi ini.

Sangat disayangkan beberapa usaha bersama yang dilakukan terhenti dan tidak ada

keberlanjutan. Dari hasil penelitian strategi penghidupan dapat diambil untuk

mengatasi permasalahan tersebut dapat dimulai dari pemerintah, melakukan

pendampingan secara khusus kepada masyarakat supaya gerakan masyarkat tersebut

bisa berkelanjutan dimasa pandemi ini meskipun masyarakat sudah mulai bisa

memenuhi kebutuhannya masing-masing tetapi setidaknya gerakan tersebut bisa



menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin membantu sesama anggota masyarkat.

Dari masyarakat sendiri, untuk mengatasi masalah tersebut bisa dengan melakukan

sosialisasi terkait usaha-usaha yang dapat dilakukan secara bersama-sama yang

memanfaatkan asset sosial masyarakat keji untuk bisa survive dan menyusun strategi

untuk generasi yang akan datang.

4.3.3 Kemampuan Masyarakat Memanfaatkan Asset Wilayah

Pandemi covid yang melanda seluruh wilayah Indonesia, membuat masyarkat

berpikir keras untuk bisa bertahan hidup. Banyak upaya yang masyarkat lakukan

supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu upaya yang mereka

lakukan adalah memanfaatkan asset yang mereka miliki. Asset yang mereka miliki

bisa bermacam-macam. Dari hasil penelitian dengan narasumber, terkait pemanfaatan

asset wilayah, desa Keji sendiri memiliki asset wilayah terbaik yaitu asset sosial.

Mengacu kepada pembahasan tentang kemampuan masyarkat dalam mengatasi

masalah dan tekanan dimasa pandemi ini, asset sosial yang memiliki peran penting dan

sering digunakan di wilayah Desa Keji ini. Kemampuan memanfaatkan asset wilayah

yang pertama yaitu asset sosial, menciptakan beberapa gerakan masyarakat seperti

adanya jogo tonggo dan kegiatan saling berbagi bahan pokok. Seperti yang dijelaskan

oleh narasumber pak Nur Kholis, masyarakat secara sukarela mengumpulkan dana dan

bahan pokok untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota masyarkat yang

terjangkit wabah covid. Kemudian ada juga jogo tonggo seperti yang ada diwilayah

pak Zahri, diwilayahnya mas Rusman dan wilayahnya mas Dwi, yang berbentuk

kepedulian antar sesame warga dengan membantu menyuplai bahan makanan kepada

anggota masyarakat yang sedang terjangkit wabah covid-19 yang ada dilingkungan

sekitar. Diwilayah narasumber mas Ari, asset sosial yang muncul berbentuk perhatian

kepada masyarkat yang terjangkit covid. Jadi masyarakat yang terjangkit tidak merasa

dintimidasi atau dikucilkan, jadi mereka dirangkul dan membantu memberikan suplai

makanan.

Untuk asset selanjutnya yang menonjol ialah asset natural. Pada asset ini

masyarkat desa Keji dimasa pandemi ini memanfaatkan asset natural seperti kebun dan

sawah yang mereka miliki untuk ditanami tanaman yang bisa untuk dikonsumsi.



Seperti yang dijelaskan oleh ibu lurah Desa Keji, masyarkat memanfaatkan hasil

kebun mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka dan bila masih terdapat

sisa, biasanya diberikan kepada tetangga. Sama dengan penejelasan dari ibu Dewi,

dimana masyarkat yang memiliki hasil panen, yang biasanya mereka bawa kepasar

namun saat itu tidak boleh beroperasi, maka hasil panen tersebut dikonsimsi sendiri

dan beberapa diberikan kepada tetangga untuk membantu memenuhi kebutuhan. Sama

dengan penjelasan dari ibu Widia dimana tidak hanya asset natural yang dimiliki

seperti kebun dan sawah, lahan-lahan sekitar rumah yang bisa untuk dimanfaatkan,

digunakan untuk menanam sayuran yang mudah tumbuh. Ketika panen bisa saling

berbagi kepada tetangga sekitar. Terdapat juga seperti yang dilakukan oleh mas Sidik,

yang menggunakan lahan disamping rumahnya untuk menanam tanaman hias yang

kemudian dijual sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain

tanaman hias juga menanam tanaman yang bisa dikonsumsi.

Asset selanjutnya dari hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh penulis ialah

asset finansial yang berbentuk modal atau tabungan. Dari hasil penelitian, asset ini

paling utama digunakan oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki asset natural

sebagai asset yang bisa dimanfaatkan. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Fatliyah dan

ibu Sri, pemanfaatan asset ini dilakukan karena pendapatan yang mereka peroleh

dimasa pandemi tidak bisa mencover kebutuhan yang muncul secara tiba-tiba. Hal

yang sama juga dijelaskan oleh pak Lukman, yang juga memanfaatkan asset ini untuk

menambal kebutuhan sehari-hari termasuk modal untuk ia berjualan. Sedikit berbeda

dengan informan diatas, mas Sidik, selain memiliki asset natural, juga punya asset

berupa bangunan rumah yang dikontrakkan. Hasil tersebut digunakan untuk modal

tanaman hias dan juga kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang memiliki asset finansial

dalam bentuk hewan ternak seperti yang dilakukan oleh pak Witono dan pak Sugiarto.

Asset tersebut mereka manfaatkan selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual yang

kemudian digunakan mengcover kebutuhan sehari-hari.

Asset selanjutnya yang dimanfaatkan oleh masyarkat ialah asset infrastruktur

yang ada di wilayah Desa Keji. Desa Keji memiliki beberapa infrastruktur seperti

gedung balai desa, kios BUMD, lapangan bola, dan mobil sosial serta ada polindes.



Dari beberapa infrastruktur tersebut yang bisa dimanfaatkan dimasa pandemi ini ialah

mobil sosial. Dari beberapa narasumber menjelaskan bahwa masyarkat sangat terbantu

dengan adanya mobil sosial tersebut. Beberapa wilayah ketika covid sedang berada

ditingkat yang tinggi, mobil ini digunakan untuk mengantar warga yang akan periksa

ke rumah sakit atau klinik. Namun permasalahannya terdapat pada belum adanya

aturan tentang pendanaan dari pemerintah Desa terkait uang bensin dan uang supir.

Jadi setelah menggunakan, masyarkat harus merogoh uang masing-masing. Untuk

polindes pada masa pandemi ini tetap berjalan namun adanya pengurangan

dikarenakan adanya pembatasan mobilisasi.

Pada subab ini, ketahanan sosial masyarakat berbentuk kemampuan masyarkat

untuk memanfaatkan asset penghidupan untuk membantu memenuhi kebutuhan

situasional dimasa pandemi. Karena kemampuan adaptasi masyarakat yang masih

belum baik, menyebabkan pemanfaatan pada asset penghidupan demi mendukung

pemenuhan kebutuhan situasional dimasa pandemi belum maksimal. Hal ini

merupakan contoh ketahanan sosial masyarkat Desa Keji dapat dikatakan rapuh.

Masyarakat sudah memiliki asset penghidupan, namun masih terkendala pada

kemampuan dari sumberdaya manusia yang mengelola dan memanfaatkan. Beberapa

masyarakat dengan kemampuan adaptasi yang baik, sudah bisa memanfaatkan asset

penghidupan yang mereka miliki dengan baik namun masih belum bisa dikatakan

dengan maksimal. Maka perlu memberlakukan konsep ketahanan sosial tidak hanya

dipandang sebagai kemampuan masyarakat untuk beradaptasi tetapi juga sebagai alat

untuk membantu masyarakat untuk lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan yang

berdampak kepada kemampuan pemanfaatan asset penghidupan sebagai alat untuk

membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Keji khususnya dimasa pandemi.

Dari sudut pandang skema A.G.I.L, adaptasi beberapa masyarakat yang memiliki

asset natural seperti kebun dan sawah, melakukan gerakan menanam tanaman dan

tumbuhan yang bisa dikonsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan dimasa

pandemi. Masyarkat sebenarnya sudah bisa untuk mengatur dan menyesuaikan

kebutuhan dengan situasi kondisi lingkungan namun fakta dilapangan tidak semua

masyarkat yang memiliki asset natural tersebut bisa melakukan hal tersebut. Kemudian



yang paling menonjol ialah latensi, bahwa masyarkat desa Keji sudah melakukan

gerakan saling berbagi bahkan sebelum adanya pandemi covid ini. Masyarkat dengan

budaya seperti itu kemudian meperbaharui dan mempertahankan budaya/gerakan

tersebut sehingga dimasa pandemi ini bisa membantu kepada masyarkat lain yang

membutuhkan atau sedang terjangkit wabah covid-19 ini.

Dari sudut pandang konsep asset penghidupan, usaha-usaha yang masyarakat

lakukan dalam konteks pemanfaatan asset penghidupan, dapat dikatakan masih belum

maksimal. Proses peningkatan dan menjaga ketahanan sosial masyarakat melalui

pemanfaatan dan pengelolaan asset masih belum masksimal, salah satu faktornya

adalah terkendala oleh kepemilikan asset masyarakat. Contohnya asset natural, hanya

beberapa saja yang memiliki dan bisa memanfaatkan dengan tepat dimasa pandemi ini

meskipun hasilnya bisa menambah untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian asset

sosial, asset ini hampir semua wilayah di desa Keji memanfaatkannya namun

terkendala pada sustainable yang tidak berjalan, seperti jogo tonggo. Hal ini berkaitan

dengan asset human atau sumber daya manusianya. Pendidikan yang rendah serta

kurangnya adaptasi dari masyarkat menyebabkan kegiatan yang melibatkan integrase

masyarakat terhenti meskipun ada beberapa yang berjalan. Kemudian asset selanjutnya

ialah infrastruktur yang berkaitkan dengan asset yang dapat diperoleh semua

masyarakat.

Dalam konteks pandemi covid ini ialah adanya polindes dan ambulance atau

mobil sosial. Pemanfaatan asset ini, belum juga maksimal, untuk polindes sendiri

karena adanya pembatasan praktik dan untuk mobil sosial dikarenakan masih

dikenakan biaya karena belum ada peraturan desa yang mengatur. Asset yang terakhir

ialah finansial yang dapat berupa modal atau simpanan. Dari hasil penelitian, penulis

mendapatkan hasil bahwa asset ini hanya digunakan oleh masyarakat untuk

mengcover kebutuhan tambahan yang muncul dimasa pandemi ini, seperti kebutuhan

obat dan kuota untuk belajar.

Dari penjabaran dan analisis yang penulis lakukan, strategi livelihood yang

memungkinkan untuk dapat dilakukan, supaya tercipta sustainable yaitu

memanfaatkan dan mengelola lebih maksimal lagi asset wilayah dan asset pribadi



masyarakat Desa Keji. Berdasarkan diagaram hasil yang penulis buat, asset sosial

menjadi asset yang bisa dijadikan alat untuk masyarakat Desa Keji bisa survive dimasa

pandemi covid ini dan mempersiapkan kebutuhan dimasa pasca pandemi. Proses yang

dilakukan dapat berupa meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat

secara sadar saling memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada sesama

sebagai anggota masyarakat. Kesadaran masyarakat akan meningkat seiring dengan

asset sosial yang semakin dimanfaatkan secara maksimal. Asset lain yang

bersinggungan langsung ialah asset human, berupa perkembangan dalam segi berpikir

dan beradaptasi didalam masyarakat khususnya dimasa pandemi ini.

Dengan proses pendampingan dan memberikan pemahaman secara lebih lanjut,

asset sosial semakin menjadi alat yang tepat karena integrasi, hubungan antar

masyarakat yang semakin harmonis dan solid. Dampak lain dari pemanfaatan asset

sosial secara lebih maksimal ialah bertambahnya kepemilikan asset natural yang ada

disertai pendampingan pengelolaan yang lebih maksimal supaya bisa digunakan untuk

survive dimasa pandemi ini, dan juga untuk generasi yang akan datang tetap bisa

menikmati. Dampak kepada asset lain, yaitu asset finansial, menjadikan masyarakat

lebih paham bagaimana memanfaatkan modal atau tabungan yang dimiliki. Untuk

asset yang terakhir yaitu asset infrastruktur, masyarakat menjadi lebih memahami

bahwa terdapat asset wilayah Desa Keji yang bisa mereka dapatkan/manfaatkan secara

bersama-sama. Kemudian solusi dari permasalahan yang muncul pada asset ini,

dengan menggunakan asset sosial yaitu masyarakat melakukan negosiasi kepada pihak

pemerintah desa Keji, untuk menggerakkan polindes tanpa adanya pembatasan dan

membuat kebijakan terkait biaya mobil sosial sehingga masyarakat bisa mengakses

dan memanfaatkan dengan mudah.

Dari penjabaran tersebut asset sosial menjadi alat yang paling dominan untuk

membantu masyarkat bisa survive dimasa pandemi ini. Dampak yang dihasilkan juga

berpengaruh kepada pemanfaatan asset yang lain. Hal tersebut diharapkan dapat

menjadikan masyarakat Desa Keji bisa survive dimasa pandemi ini sekaligus

mempersiapkan pada masa pasca pandemi ini.
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