
LAMPIRAN

Tabel Data Narasumber Penelitian

NO Nama Informan Pekerjaan Jabatan

1 Ibu Siti Rahayuningsih Pegawai negeri sipil Kepala Desa

2 Ibu Dewi Nurhasimah Ibu rumah tangga Pkk desa dan dusun

3 Ibu Tri Widiarti Swasta(penjahit) Pkk desa dan dusun

4 Ibu Fajri Nur W Guru Aktivis Pik Remaja desa Keji

5 Mas Ari Daryoko Swasta Aktivis remaja dusun dan desa

6 Pak Zahri Perangkat desa, Kaur pembangunan

7 Pak Nur Kholis Buruh Ketua RW

8 Mas Rusman Dani Karyawan Swasta Anggota masyarakat Keji

9 Ibu Fatliyah Guru tk dan guru ngaji Anggota masyarakat Keji

10 Pak Sugiarto Buruh tahu Anggota masyarakat Keji

11 Pak Lukman Setyadi Penjual bakso keliling Anggota masyarakat Keji

12 Ibu Sri Utami Ibu rumah tangga Anggota masyarakat Keji

13 Mas Dwi Ahmad Buruh (serabutan) Anggota masyarakat Keji

14 Mas Sidik Prasetya Pegawai Tata Usaha Anggota masyarakat Keji

15 Pak Witono Buruh (serabutan) Anggota masyarakat Keji



Tabel Transkrip Wawancara

NO Nama Informan Instrumen Wawancara Hasil Wawancara
1 Ibu Siti Rahayuningsih 1. Bagaimana adaptasi dan

perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

1. 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.

2. 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.

3. 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 5 oktober 2021)

2 Ibu Dewi Nurhasimah 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan
upaya yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19

1. 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)

2. 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



tahun 2020-2021? pasar, dibagikan kepada tetangga sekitarnya jadi
bisa saling mengcover. Selain itu untuk
masyarakat yang bekerja, ya mereka tetap bekerja
dengan prokes yang ketat.

3. 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)

3 Ibu Tri Widiarti 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

1. 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

2. 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

3. 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)

4 Ibu Fajri Nur W 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi

1. 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



masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

dimasyarakatnya. Masyarakat akan sadar
terhadap situasi dan kondisi dilingkungan jika
mereka mendapatkan bantuan.

2. 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.

3. 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)

5 Mas Ari Daryoko 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

1. 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.

2. 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.

3. 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)

6 Pak Zahri 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji

1. 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



berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

tetangga atau anggota masyarkat terjangkit
wabah covid-19.

2. 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.

3. 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)

7 Pak Nur Kholis 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

1. 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.

2. 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.

3. 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)

8 Mas Rusman Dani 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya

1. 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

2. untuk upaya mengatasi tentu dari pemerintah ada



yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

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

3. 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 29 oktober 2021)

9 Ibu Fatliyah 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

1. 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.

2. 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.

3. pada level masyarakat umum, asset sosial yang
muncul berbentuk kepedulian kepada anggota
masyarakat 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)

10 Pak Sugiarto 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah

1. 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

2. 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.

3. asset yang dimanfaatkan dimasa pandemi ini



(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

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)

11 Pak Lukman Setyadi 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

1. 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).

2. 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.

3. 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)

12 Ibu Sri Utami 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

1. 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.

2. 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.

3. 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)

13 Mas Dwi Ahmad 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul

1. masyarakat disini ada atau tidaknya covid ini,
masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti



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

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

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.

2. upaya yang dilakukan dimasyarakat adalah
bekerja dengan mentaati protocol kesehatan.
Selain itu, tidak lupa juga untuk selalu menjaga
kesehatan dengan berolahraga juga.

3. 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).

14 Mas Sidik Prasetya 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan
masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

1. 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.

2. 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.

3. 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)

15 Pak Witono 1. Bagaimana adaptasi dan
perilaku yang muncul
dimasyarakat Desa Keji
dalam masa pandemi covid-
19 tahun 2020-2021?

2. Bagaimana usaha dan upaya
yang dimunculkan

1. 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.

2. masyarakat mau tidak mau ya tetap harus



masyarakat Desa Keji
berdasarkan adaptasi
masyarakat dalam masa
pandemi covid-19 tahun
2020-2021?

3. Bagaimana pemanfaatan
asset wilayah
(pribadi/umum) oleh
masyarakat Desa Keji dalam
masa pandemi covid-19
tahun 2020-2021?

bekerja, seperti saya, meskipun dengan prokes
dan jikalau tidak ada pekerjaan, maka harus
mengefisiensi tabungan yang ada untuk bisa
mencukupi kebutuhan.

3. 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 disaat 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)
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