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1. Latar Belakang

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona

virus  jenis  baru  (SARS-CoV-2)  dan penyakitnya  disebut  Corona virus  di  sease  2019

(COVID-19) awal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus ini pertama kali

diumumkan kepada masyarakat dunia pada tanggal 1 Desember 2019 di China, tepatnya

di daerah Wuhan Provinsi Hubei, China.

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia WHO  mendeklarasikan virus Covid-19 sebagai

pandemi, seluruh pemimpin di beberapa negara melakukan tindakan untuk mengantisipasi

virus ini masuk ke negaranya masing-masing,  pemerintah Indonesia terkait penyebaran

virus  COVID-19,  maka  banyak  kebijakan  pemerintah  pusat  maupun  daerah  yang

dilaksanakan untuk tindakan pencegahan (Tim Penulis UGM, 2020). 

Presiden RI.  Joko Widodo,  juga telah mengumumkan kasus pertama positif COVID-

19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia

ke manusia.  Berbagai  upaya telah dilakukan oleh pemeritah RI, salah satunya dengan

membentuk  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID-19  yang  disahkan  melalui

Keputusan  Presiden  RI  No.7  Tahun  2020,  yang  kemudian  diperbaharui  melalui

Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 2020. Adapun tujuan dari Gugus Tugas ini adalah

meningkatkan  ketahanan  nasional  dibidang  kesehatan,  meningkatkan  sinergi  antar

kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah,  antisipasi  eskalasi  penyebaran  dan

meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah.

Sampai  tanggal  1 April 2021,  kasus  positif  COVID-19  di  Indonesia  sebanyak

1.517.854 orang, jumlah sembuh 3.355.578 orang dan meninggal 41.054 orang1, dimana

di  Jawa  Tengah  kasus  positif  berjumlah  5.952 kasus  sembuh  sebanyak  155.657 dan

meninggal sebanyak  10.865 angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa  Tengah

termasuk daerah yang banyak memiliki kasus positif COVID-19.2

1  …………….2021. Pasien Sembuh Semakin Meningkat Mencapai 1.355.578 Orang. 
https://covid19.go.id/p/berita/pasien-sembuh-semakin-meningkat-mencapai-1355578-orang . 
diakses pada 02/04/2021 pukul 11:29

2  Provinsi Jawa Tengah.2021.Besaran Khasus Kovid-19 Di Jawa Tengah. 
https://corona      .jatengprov.go.id/ diakses pada 02/04/2021 pukul 11:14
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Seperti yang dilansir dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengatakan

Corona  terus  mewabah  dengan  sebaran  hampir  di  semua  daerah.  “Kondisi  ini

berpengaruh  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat,  kesehatan,  kerawanan  sosial,

dampak  bagi  dunia  pendidikan   dan  sebagainya.  Hal  ini  harus  segera  ditangani,  agar

masyarakat menjadi lebih kuat dan tahan dalam menghadapi pandemi yang belum tahu

kapan dapat diatasi secara tuntas”, tutur Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya

(PMB) LIPI, Dr. Sri Sunarti Purwaningsih, dalam acara webinar “Mengikat Modal Sosial

dalam Kebijakan Afirmasi Pananganan Pandemi Covid-19, pada Senin (10/08/2020)  lalu.

Sunarti menyebutkan, kekuatan kelompok sosial atau masyarakat merupakan salah satu

modal sosial, agar dapat mendorong kebersamaan untuk pemecahan masalah, termasuk

bencana pandemi Covid-19.3

Dengan banyaknya kasus covid-19 ini seluruh jajaran pemerintahan provinsi, kota dan

sampai  ke tingkat desa melakukan  tindakan untuk membantu pemerintah  pusat dalam

menangani Covid-19. Banyak tindakan yang dikeluarkan dengan menyesuaikan keadaan

di daerah masing-masing, salah satunya di Jawah tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana Corona

Virus  Desease (Covid-19).  Hal  itu ditetapkan  oleh  Ganjar Pranowo,  per  Jumat

(27/3/2020). Bahwa dalam rangka mencegah semakin banyaknya orang terinfeksi/tertular

Covid-19  di  wilayah  Provinsi Jawa  Tengah,  maka  dari  itu  perlu menetapkan  status

bencana tanggap darurat bencana Corona Virus  Desease (Covid-19)  di  Provinsi Jawa

Tengah.

Ganjar  memutuskan  kepada  pihaknya  agar  menetapkan  Status  Tanggap Darurat

Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona di Provinsi Jawa Tengah, sejak 20 Maret 2020

sampai dengan 29 Mei 2020. Penatapan kedua, semua biaya yang timbul sebagai akibat

ditetapkannya  keputusan  Gubernur ini dibebankan  pada  Anggaran Pendapatan  dan

Belanja  Daerah  Provinsi Jawa  Tengah;  dan  sumber  dana  lain  yang  sah  dan  tidak

mengikat.  Ketiga,  Keputusan Gubernur ini berlaku  pada  tanggal ditetapkan  27 Maret

2020. 4

3 Tri Nuke Pudjiastuti, dampak darurat virus corona terhadap tenaga kerja Indonesia, 
http://lipi.go.id/berita/Dampak-Darurat-Virus-Corona-terhadap-Tenaga-Kerja-Indonesia/22034  diakses pada 
31/03/2021 pukul 12:39
4  Situs jateng 27/03/20.Jateng Tetapkan Status Bencana Darurat Corona (unggahan blog) diakses 

dari https://jatengprov.go.id/publik/jateng-tetapkan-status-tanggap-darurat-bencana-corona/, 
310320

2

https://jatengprov.go.id/publik/jateng-tetapkan-status-tanggap-darurat-bencana-corona/
http://lipi.go.id/berita/Dampak-Darurat-Virus-Corona-terhadap-Tenaga-Kerja-Indonesia/22034


Menindak lanjuti perintah Gubernur Jawa Tengan Ganjar Pranowo dalam  status

kedaruratan penanganan covid-19  pemerintah kota Salatiga melakukan langkah  tegas

dengan mengadakan pembatasan sosial. Salah satu terdampaknya adalah Asrama Kartini

UKSW (ASKARSEBA).

Asrama  Kartini  UKSW  merupakan kompleks  milik  Yayasan  Universitas  Kristen

Satya Wacana yang berada di wilayah Kota Salatiga difungsikan untuk mahasiswa yang

menempuh  Pendidikan  di  UKSW  dalam kurun waktu  minimal  4  tahun.  Secara

keselurahan kompleks  ini terbagi dalam  bebrapa bagian mulai dari Perumahan Dosen,

Klinik UKSW dan Asrama Mahasiswa.

Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Neil Semuel Rupidara

mengatakan pihaknya seoptimal mungkin menahan mahasiswanya dari berbagai daerah

untuk tidak pulang  kampung.  Hal  tersebut dikatakan sesuai instruksi Gubernur Jawa

Tengah Ganjar Pranowo untuk menghambat penularan Covid-19.  Imbas Covid-19 telah

membuat mahasiswanya yang tinggal di asrama kesulitan mencari pasokan makanan. Di

Asrama Kartini UKSW (ASKARSEBA), yang dimana terdapat  315 mahasiswa  UKSW

yang berasal dari Nias,  Ambon,  Nusa Tenggara  Timur,   Kalimantan  dan dari tempat

lainnya. Untuk itu dirinya merasa bersyukur menerima bantuan sembako dari Pemprov

Jateng untuk mahasiswanya,  meskipun  UKSW  juga  ada posko  yang  membantu

mahasiswa yang kesulitan pangan.

Di masa pandemi covid-19 sekitar 2-3 bulan, sebagian mahasiswa di Asrama pulang

ke  daerahnya,  dan  tersisa  193  mahasiswa.  Kemudian  pada  saat  pengumuman  bahwa

mahasiswa mulai perkuliahan secara online, sebagian mahasiswa lagi pulang ke daerah

atau kerumahnya masing-masing. Maret 2020 tersisah 109 ditambah pegawai 3.

Dalam  hal  ini  agar  mahasiswa  tetap  bertahan  dan  tidak  memilih  untuk  pulang,

ASKARSEBA membentuk posko penanganan Covid-19  yang  timnya terdiri dari

mahasiswa, dosen dan juga staff bekerja sama menyiapkan sembako berupa (beras, mie

instan, masker, telur dan vitamin) unuk membantu mahasiswa yang terdampak dan benar-

benar  membutukan.  Asrama  juga  membuat  dapur  umum,  sehingga  mahasiswa  yang

berada di asrama tidak  kesulitan untuk mencari makan dan terhindar dari penyebaran

virus covid-19.
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ASKARSEBA juga membuat program olahraga seperti :bola  voli, bulu tangkis dan

juga catur, agar mahasisawa di asrama tidak merasa resah, bosan dan juga tidak memilih

untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Askarseba juga membuat batasan waktu

kepada mahasiswa yang keluar dari kompleks asrama dan juga masyarakat atau warga

yang masuk ke komplek asrama, agar tidak tersebar dan tidak terdampak virus covid-19

di komplek asmara dan juga di luar. (Sumber kantor Asrama UKSW Kota Salatiga). 

Menurut Tamar Debora Aritonang dan beberapa orang mahasiswa yang diwawancarai

mereka  memberikan  tanggapan  selama  pandemic  covid-19,  “bahwa ada  usaha-usaha

yang  di  lakukan  oleh  penghuni  ASKARSEBA  seperti,  membatasi  jam  keluar  masuk,

memperketat aturan di setiap unit, melakukan semprot disenfektan, mengatur jam waktu

makan dan ada kegiatan yang di lakukan oleh penghuni ASKARSEBA”.

Mahasiswa asrama ASKARSEBA menangapi masalah tentang covid-19 yang sempat

menyerang kesehatan mereka. ketika pandemic covid-19 ada maka setiap kegiatan yang

selama ini dilakukan dibatasi karena mengantisipasi penyebaran covid-19, oleh karena itu

pandemi ini benar-benar mengakibatkan depresi, pikiran, terkekang dan lain sebagainya

karena setiap kegiatan yang selama ini kita lakukan dengan bebas, misalnya, kerja tugas

bareng teman,  pertemuan organisasi,  kuliah tatap  muka dan sebagainya hilang karena

pandemi covid19. 

Survival  (bertahan  hidup)  berasal  dari  ”survive”  yaitu  mempunyai  pengertian

mempertahankan  hidup dari  situasi  yang mendesak (Rusyana,  2005 dalam Gianawati,

2012). Sedangkan survivor yaitu orang yang melakukan tindakan untuk tetap bertahan

hidup dalam keadaan darurat. Sehingga definisi survival adalah tindakan yang dilakukan

oleh sekelompok atau seseorang untuk tetap dapat bertahan hidup dalam keadaan darurat.

Strategi sosial ialah suatu kegiatan atau organisasi yang di bentuk untuk mengatasi

penyebaran Covid-19 seperti, mendorong perilaku masyarakat yang mematuhi protokol

kesehatan melalui  kompanye protokol  kesehatan secara sistematis  di  masyarakat  yang

melibatkan  berbagai  kalangan.  Operasi  yustisi  untuk  menegakkan  disiplin  protokol

kesehatan, dan mendorong Testing dan Tracing  yang tepat sasaran. Dalam strategi sosial

ini  merupakan  faktor  yang paling  penting  dalam mencapai tujuan  keberhasilan,  yang

dimana  bersifat  mengayomi  satu  dengan  yang  lainnya.  Karena  strategis  memiliki

beberapa  komponen  yaitu:  kepercayaan,  norma-norma,  hubungan  timbal  balik  dan

jaringan sosial.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas mengenai kasus covid-19, dimana dampak

yang ditimbulkan menyababkan adanya tindakan dan langkah tegas yang dilakukan, maka
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dari itu peneliti merasa masih menjadi persoalan publik bahkan masyarakat seluruh dunia.

sehingga dengan ini perlu  dilakukannya  penilitian  lebih  lanjut  dan  melihat  apa  saja

survivel strategi asrama kartini UKSW (ASKARSEBA) di masa pandemi Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penilitian ini adalah

sebagai berikut : 

Bagaimana strategi bertahan hidup (survilal strategi) penghuni asrama kartini UKSW

dimasa pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penilitian ini adalah serbagai

berikut: 

Untuk mendiskripsikan strategi bertahan hidup (survival strategi) penghuni  asrama

kartini UKSW dimasa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang di simpulkan maka manfaat

penilitian adalah sebgaai berikut: 

1. Manfaat  Teoritis,   dari  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi

sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosiologi, yaitu

memeperkaya  kajian  sosiologi  tentang  strategi  sosial   yang  diambil  dari

Kecematan  Sidorejo,  khususnya di  asrama Kartini  dan  buah pikiran  para  ahli

yang dikaitkan dengan keadaan sosial yang ada saat ini.

2. Manfaat Praktis,  secara praktis hasil dari penelitian ini  adalah diharapkan bisa

memberikan informasi kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang strategi

sosial  masyarakat,  serta bagaimana strategi yang terjalin  antar  masyarakat  dan

mahasiswa  pada  masa  pandemi  Covid-19  di  Kelurahan  Salatiga  khusunya  di

asrama Kartini.
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