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5.1 Kesimpulan

Ketahanan sosial masyarakat sangat diperlukan demi kestablian dan keberlanjutan

kehidupan masyarakat supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

Cakupan dari konsep ketahanan sosial adalah kemampuan dari individua tau kelompok

masyarakat dalam menghadapi, beradaptasi dan mengatasi lingkungan yang mereka

tempati beserta tekanan yang ada atau muncul karena terjadi sebuah proses. Dalam hal ini

juga termasuk dengan kemampuan masyarkat memanfaatkan asset yang ada di wilayah

baik yang mereka miliki atau yang dapat mereka klaim bersama dengan masyarakat lain,

guna membantu memenuhi kebutuhan sehingga tercipta keberlanjutan kehidupan.

Pandemi covid-19 merupakan ancaman yang dirasakan oleh seluruh lapisan

masyarakat. Dampak yang ditimbulkan juga sangat besar bagi kehidupan masyarakat.

Masyarakat harus merubah pola untuk bisa selaras dan survive sembari berusaha untuk

mencukupi kebutuhan yang meningkat. Dalam konteks ketahanan sosial dimasa pandemi,

diartikan sebagai kemampuan dari masyarakat Desa Keji untuk beradaptasi dan mengatasi

segala tekanan yang muncul. Kemampuan tersebut bisa dalam bentuk upaya individual

maupun secara bersama-sama dengan masyarkat sekitar. Kemudian kemampuan

masyarakat tersebut dapat dipresentasikan menjadi 3, yaitu:

1. Kemampuan beradaptasi

Masyarakat desa Keji sebagian sudah bisa beradaptasi namun masih ada sebagian

dari masyarakt yang masih belum bisa beradaptasi. Faktor tersebut disebabkan

oleh beberapa faktor, pertama ialah tingkat pendidikan yang masih rendah

khususnya masyarakat yang sudah tua, kedua adalah cara pandang masyarakat

khususnya usia muda terhadap wabah covid yang memandang jika wabah ini

adalah wabah yang biasa, ketiga yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat secara langsung yang membuat masyarakat sadar.



2. Kemampuan untuk mengatasi permasalahan

Usaha-usaha yang dilakukan masyarakat cukup beragam, mulai dari saling

berbagi bahan pokok, menanam sayuran untuk dikonsumsi disekitaran rumah,

gerakan jogo tonggo sampai sosialisasi terkait covid-19 yang dilakukan baik oleh

pemerintah desa Keji maupun dari pihak masyarakat melalui getok tular,

perkumpulan RT/PKK dan melalui grup what’s app. Selain itu ada juga yang

harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan dengan prokes yang ketat dan

usaha yang paling akhir ialah efisiensi pengeluaran. Upaya-upaya tersebut sudah

dapat dikatakan masyarakat Desa Keji bisa untuk mengatasi permasalahan/

dampak dari covid ini, namun masih beberapa upaya yang dilakukan tidak ada

keberlanjutan.

3. Kemampuan untuk memanfaatkan asset wilayah

Masyarakat Desa Keji sebagian sudah paham terkait asset wilayah baik asset

pribadi maupun asset yang dapat diakses secara bersama-sama. Sebagian besar

dari masyarakat Desa Keji juga sudah memanfaatkan asset yang mereka miliki

untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan asset terbanyak

ialah asset sosial berbentuk saling bantu dan cover antar anggota masyarakat

terkhusus bila ada yang terjangkit wabah covid. Asset kedua ialah finansial yang

berbentuk pemanfaatan tabungan untuk mencover kebutuhan sehari-hari.

Tabungan tersebut bisa dalam bentuk uang atau hewan ternak yang dijual. Asset

ketiga ialah asset natural yang dimanfaatkan dalam bentuk lahan yang dimiliki

ditanami sayuran dan tanaman lain yang bisa untuk dijual. Asset keempat ialah

asset human yaitu masyarakat menggunakan kemampuan berpikir dan

ketrampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi ini. Asset

kelima ialah infrastruktur yaitu masyarakat memanfaatkan asset wilayah seperti

polindes dan mobil sosial dimasa pandemi covid ini. Namun pemanfaatan untuk

asset ini tidak maksimal karena adanya pembatasan (polindes) dan belum ada

kebijakan dari pemerintah desa Keji terkait biaya. Dari penjabaran tersebut asset

yang paling dominan untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk bisa survive ialah

asset sosial. Asset tersebut perlu dimanfaatkan lebih maksimal oleh masyarakat



Desa Keji untuk bisa survive dimasa pandemi ini dan mempersiapkan diri pada

masa pasca pandemi ini.

Dari hasil analisis penelitian, didapat gambaran bagaimana kondisi ketahanan sosial

masyarakat Desa Keji dimasa pandemi tahun 2020-2021. Dilihat dari 3 dimensi, adaptasi

masyarakat Desa Keji masih belum baik karena hanya sebagian saja yang bisa beradaptasi

dengan lingkungan dan situasi, dari segi upaya sudah banyak namun hanya beberapa saja

yang berjalan dan sisanya terhenti, dan ketiga yaitu dari pemanfaatan asset penghidupan

yang masih belum maksimal karena keterbatasan pengetahuan dari sumber daya manusia.

Dari gambaran tersebut strategi yang bisa dilakukan yaitu melakukan pendampingan

kepada masyarakat supaya meningkatkan ketahanan sosial masyarkat dalam hal

kemampuan beradaptasi, dan menggunakan asset penghidupan yang paling dominan untuk

membantu meningkatakan ketahanan sosial masyarakat.

5.2 Saran
1. Kepada pemerintah Desa Keji, untuk lebih melakukan sosialisasi secara lebih mendalam

dan pendampingan kepada masyarakat. Hal tersebut guna memberikan pemahaman

secara lebih mendalam tentang bagaimana masyarkat bisa lebih beradaptasi dan

meningkatkan kewaspadaan meskipun sudah mendapatkan vaksinasi dan menerapkan

prokses. Pemahaman tersebut bisa melalui sosialisasi dengan melibatkan tokoh

masyarakat paling bawah yaitu RT dan PKK, karena jika hanya perwakilan dan tokoh

masyarakat saja masih belum cukup. Kemudian pendampingan juga perlu dilakukan

oleh pemerintah Desa Keji guna menjaga masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas

yang sifatnya tidak taat protocol kesehatan dan memantau jika ada masyarkat yang

memang memerlukan bantuan supaya segera mendapat bantuan baik dari pemerintah

maupun dari warga RT diwilayah tersebut. Harapannya masyarakat merasa bahwa

pemerintah memang serius membantu masyarakat Desa Keji untuk bisa beradaptasi

dengan lingkungan dan situasi, sehingga masyarakat secara kesadaran penuh juga mau

untuk mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah Desa Keji.

2. Kepada masyarakat Desa Keji, untuk dapat lebih terbuka dengan situasi dan lingkungan

maupun terhadap anjuran dari pemerintah Desa Keji terkait penanganan covid-19.

Keterbukaan tersebut dapat dimulai dari perubahan pola berpikir terhadap pandemi

covid bahwa wabah ini bisa saja merenggut nyawa keluarga atau saudara jika



masyarakat tidak mau terbuka. Kemudian meningkatkan kewaspadaan baik diri sendiri

maupun kepada orang lain dengan melakukan penerapan protocol kesehatan dikala

beraktivitas diluar ruangan. Harapannya dengan keterbukaan masyarakat ini, kesadaran

dari masyarakat akan meningkat dan asset sosial masyarakat dapat lebih maksimal

untuk dimanfaatkan sehingga masyarakar bisa survive dimasa pandemi ini dan

mempersiapkan segala sesuatunya untuk generasi penerus dimasa yang akan datang.
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