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Inisiatif Gerakan Lokal 
di Masa Pandemi 
Covid-19

Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Pandemi Covid-19 yang melanda 
Indonesia dan hampir seluruh negara di belahan bumi ini telah 
meluluh lantahkan sendi-sendi perekonomi negara dan masyarakat. 

Kebijakan perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 
“merumahkan” karyawan, pemotongan gaji adalah kenyataan yang terjadi 
seketika di masa pandemi ini. Begitu juga dengan sektor informal yang 
semakin hari semakin melemah, petani yang kesulitan dalam memasarkan 
hasil panen yang melimpah, pedagang kecil yang menurun omzetnya 
karena kebijakan “di rumah saja (Stay at home)”, buruh harian yang 
kehilangan pekerjaan karena lesunya ekonomi, serta masih banyak dampak 
pandemi lainnya yang ditimbulkan hingga hari ini. 

Situasi yang berat tersebut akhirnya memaksa masyarakat untuk 
menggerakkan keswadayaan sosial dengan harapan dapat saling 
meringankan beban bagi mereka yang terdampak, serta memunculkan 
inovasi-inovasi lokal untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang hampir 
dirasakan oleh semua rumah tangga saat ini, terlebih kelompok rentan dan 
marginal yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi.

IRE sebagai bagian dari gerakan civil society pun menjadi bagian 
yang berkomitmen untuk mendorong lahirnya gerakan-gerakan sosial 
ekonomi masyarakat, mulai dari mendorong pemerintah desa membuat 
kebijakan yang responsif terhadap pandemi, mengkampanyekan hidup 
sehat dan bersih, membangun kebun sayur hidroponik dan pelatihan 
berkebun sebagai gerakan awal kampanye kedaulatan pangan di level 
rumah tangga, menggali potensi sumber penghidupan alternatif untuk 
dapat bertahap hidup di masa pandemi ini, serta memanfaatkan media-
media yang dimiliki oleh IRE untuk mengkampanyekan cerita-cerita positif 
gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dalam 
mengatasi pandemi, termasuk melalui Flamma Review ini. 

Flamma Review edisi 57 secara khusus mengangkat tema “Inisiatif 
Gerakan Lokal di Masa Pandemi Covid-19” dengan harapan dapat menebar 
cerita baik atau pembelajaran yang dapat direplikasi oleh komunitas 
lainnya, sehingga dapat meminimalisir dampak yang dimunculkan akibat 
pandemi ini. 

IRE berharap pandemi ini segera berakhir sehingga negara, pemerintah 
lokal dan masyarakat dapat segera menyusun kebijakan untuk melakukan 
revitalisasi terhadap dampak pandemi, baik di sektor ekonomi maupun 
kesehatan. 

Pemimpin Redaksi

Dina Mariana
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Dari Tsunami 
Hingga Gempa:  
Refleksi 
Kebangkitan 
Pascabencana

Hesti Rinandari 
Staf IRE Yogyakarta

Indonesia berada di lintasan Cincin 
Api Pasifik atau Ring of Fire, 
sehingga gunung berapi terlihat 

seperti berbaris dari Sabang hingga 
Merauke. Gunung-gunung api ini 
membuat Indonesia menjadi negeri 
yang subur dengan rupa memesona 
serta kaya sumber daya alam. Namun 
di balik berkah tersebut Indonesia 
juga menjadi rentan akan bencana. 
Berbagai macam bencana alam seperti 
gempa bumi, gunung meletus, dan 
tsunami telah menjadi bagian dari 
Indonesia, bukan saja sebagai catatan 
sejarah atau memori kolektif bangsa 
yang perlu terus dirawat, melainkan 
juga sebagai potensi bahaya yang 
butuh terus diwaspadai.

IRE sebagai NGO (Non-Govern-
men tal  Organizat ion )  dengan 
aktivitas utama penelitian dan 
pendampingan masyarakat memiliki 
rekam jejak dan pengalaman bersama 
masyarakat terdampak bencana alam 
di sejumlah wilayah. Pada bulan 
Juli 2006 misalnya, setelah gempa 
bumi melanda Yogyakarta dan Jawa 
Tengah pada 27 Mei, IRE bersama 
CUSO Canada menyalurkan bantuan 
logistik kepada para korban pada masa 
tanggap darurat. IRE juga merespon 
bencana tersebut melalui program 

”Penguatan Kapasitas bagi NGO, 
Organisasi Masyarakat Sipil, dan 
Komunitas Masyarakat Desa di Dalam 
Penanganan dan Antisipasi Bencana 
Alam”, yang berlangsung dari Juni 
sampai November 2007, pada fase 
rekonstruksi dan pemulihan bencana. 

Program penguatan kapasitas 
tersebut merupakan kerja sama IRE 
dengan USAID-IOM. Program ini 
berawal dari gagasan sederhana untuk 
memperkuat kapasitas masyarakat 
dalam mengatasi dan mengantisipasi 
potensi bencana di masa depan. 
Penguatan kapasitas dilakukan dengan 
menyiapkan fasilitator lokal yang 
bekerja sama dengan pemerintah desa 
dan masyarakat. Materi yang diberikan 
dalam pelatihan yaitu: (1) Konstruksi 
Bangunan Tahan Gempa, (2) Pelayanan 
Kesehatan dan Pendidikan, (3) 
Keamanan dan Ketahanan Pangan, dan 
(4) Air Bersih dan Sanitasi. Pelatihan 
diikuti 100 peserta. 

Alumni pelatihan ini diminta 
berkomitmen untuk menyebarluaskan 
pengetahuan dan keterampilan yang 
mereka peroleh kepada orang di 
sekitarnya, baik keluarga, kerabat, 
tetangga, dan masyarakat di 
komunitasnya.  Hal ini merupakan 
upaya untuk membangun modal sosial 
di masyarakat terdampak bencana agar 
memiliki daya lenting (resiliency) dan 
kemandirian. 

Memperkuat Kelembagaan 
Gampong Pascakonflik dan 
Tsunami  

Di Aceh, IRE menggelar pro-
gram training CSO (Civil Society 
Organization) dalam “Community Base 
Recovery Program”, yang menjadi 
upaya kolaboratif untuk mendorong 
gampong (desa) kembali berdaya 
setelah terlibat konflik dan diterjang 
tsunami. Pesertanya perwakilan 
CSO dari empat  kabupaten di Aceh 
yang merupakan CSO dampingan 
DAI. Program bersama DAI-USAID 
ini berlangsung pada 8 Juli hingga 4 
Agustus 2007. 

Melalui program ini dilakukan 
pengembangan kapasitas organisasi 
pendamping gampong ,  untuk 
m e m b a n t u  m e m p e r s i a p k a n 
gampong dalam menjalankan fungsi 
pembangunan, terkait berlakunya 
Peraturan Pemerintah No. 72 
Tahun 2005 sebagai implementasi 
dari UU No. 32 Tahun 2004 
yang menegaskan upaya-upaya 
pembangunan berkelanjutan berbasis 
desa yang di Aceh disebut gampong. 
Gampong-gampong ini membutuhkan 
pendamping unggul karena selama 15 
tahun lebih menjadi korban DOM dan 
pada 2004 diterjang bencana tsunami 
yang memporak-porandakan sumber 
daya gampong serta menelan banyak 
korban. 
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Peng embangan  k apa s i t a s 
pendamping dilakukan melalui 
pe lat ihan dan pendampingan 
terhadap pemerintahan gampong agar 
mampu  melakukan perencanaan dan 
pengangaran desa yang demokratis, 
transparan, dan akuntabel; mampu 
melaksanakan perencanaan dan 
pengelolaan pembangunan yang 
responsif gender; memiliki kearifan 
lingkungan, pluralis, dan mendorong 
pendapatan asli gampong melalui BUM 
Desa. 

Evaluasi atas capaian dan refleksi 
dalam pelatihan ini menunjukan 
adanya beberapa perubahan positif, di 
antaranya peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan kepemimpinan 
yang partisipatif, praktisi gampong 
memahami pentingnya pengembangan 
manajemen gampong dalam menyusun 
perencanaan desa, dan kemampuan 
untuk menyusun rencana strategis 
gampong yang dapat menjadi acuan 
dalam penyelenggaraan pembangunan 
dengan dukungan dari berbagai pihak, 
baik dari pemda maupun donor, serta 
meningkatnya pengetahuan dan 
keterampilan dalam mengembangkan 
strategi fundraising. 

Revitalisasi Perajin Batik Tulis 
Perempuan Pasca Bencana 
Alam

Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, 
Kabupaten Bantul,  merupakan salah 
satu daerah terdampak gempa 2006 
yang cukup parah. Para perajin batik 
di desa tersebut kehilangan akses 
terhadap usahanya, karena rumah 
dan alat produksi hancur oleh gempa. 
Padahal, ada 623 buruh perempuan 
yang bekerja di sektor kerajinan batik 
di wilayah itu, dan bagi lebih dari 75 
persen para pekerja perempuannya, 
membatik adalah satu-satunya mata 
pencaharian mereka. 

Bersama Australia Indonesia 
Partnership (AIP), IRE melaksanakan 
kegiatan ”Revitalising Craftwomen of 
Batik Cottage Industry in Bantul” dari 
bulan Agustus 2007 sampai Agustus 
2008. Program ini merupakan respon 
pascabencana Gempa Yogya yang 

bertujuan memfasilitasi prakarsa para 
perajin batik tulis dalam usahanya 
untuk menghidupkan kembali sumber 
penghidupan yang telah lumpuh 
karena gempa. Selain sebagai upaya 
pemberdayaan pembatik perempuan, 
program ini juga membantu mereka 
meningkatkan pendapatan dan 
mengembangkan komunitas batik 
tulis di Kabupaten Bantul agar mampu 
memperkuat kapasitas produksi 
dengan memperkuat keahlian, modal, 
dan akses pasar. Tujuan lain yang juga 
hendak disasar melalui program ini 
adalah upaya membangun kerjasama 
antar kelompok untuk mengembangkan 
wilayahnya sebagai pusat industri yang 
mampu memperkuat desa dengan 
menjadi sentra kerajinan batik dan 
kerajinan desa dalam pengembangan 
pariwisata.

Dari jejak perjumpaan IRE bersama 
para perempuan perajin batik Wukirsari 
itu dapat dipetik refleksi bahwa 
sesungguhnya perempuan miskin dapat 
bangkit dari ketidakberdayaan akibat 
rendahnya akses pada modal, pasar, 
maupun dari dampak bencana alam 
yang merusak rumah dan peralatan 
usahanya. Penguatan modal sosialnya 
dapat menggerakkan organisasinya 
untuk merevitalisasi usaha yang 
dikelola secara individual maupun 
secara bersama. 

Kebijakan dan Manajemen 
Pelayanan Publik dalam 
Penanganan Bencana

Kemampuan desa untuk melakukan 
manajemen penanggulangan bencana 
berbasis komunitas merupakan 
hal krusial dalam upaya mitigasi 
bencana. Karena itu, pada bulan 
Mei sampai Juli 2008, IRE  bersama 
ExxonMobil dan LSM lokal, Ademos, 
bekerjasama dalam program ”Training 
Peningkatan Kapasitas Manajemen 
Penanggulangan Bencana Alam 
Berbasis Komunitas di Tingkat Desa” 
di Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan 
Kabupaten Bojonegoro serta Kabupaten 
Tuban (Jawa Timur). Pelatihan ini 
diperuntukkan bagi petugas keamanan, 
pimpinan desa, serta tokoh masyarakat 

agar mempunyai  sensi t iv i tas, 
responsivitas, instrumen, dan skill 
untuk menangani darurat bencana 
alam di wilayah masing-masing. 

Materi pelatihan meliputi penerapan 
sistem peringatan dini banjir, 
pengambilan kebijakan dan keputusan 
sistem peringatan dini banjir di tingkat 
pemerintah kecamatan dan desa, 
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) 
Bengawan Solo, perencanaan strategis 
penanganan dan penanggulangan 
bencana banjir berbasis komunitas, 
strategi pengorganisasian relawan, 
strategi penggalangan sumber daya, 
keamanan dan ketahanan pangan 
pada penanganan bencana banjir. 
Hasil pelatihan menunjukkan bahwa 
komunitas desa sesungguhnya bisa 
meningkatkan keswadayaannya 
dalam menangani bencana. Mereka 
memiliki kearifan lokal yang bisa 
dipakai sebagai kekuatan untuk 
menangani risiko bencana. Pelatihan 
telah berhasil memberikan peta jalan 
bagi komunitas dan membangun 
komunikasi antar peserta pelatihan 
sehingga terbangun suatu komitmen 
bersama untuk menangani bencana 
alam secara partisipatif.

Mendorong Gampong Peduli 
Anak

Bencana tsunami di Nanggroe 
Aceh Darussalam (NAD) pada 2004 
memakan banyak korban. Salah satu 
korban terbanyak adalah anak-anak. 
Pasca bencana, banyak dari anak-anak 
itu juga masih menjadi korban. Banyak 
pihak memberikan bantuan untuk 
korban dengan tujuan mendorong 
masyarakat NAD segera bangkit dari 
bencana, namun belum banyak yang 
responsif dan peka terhadap anak-
anak. 

Oleh karena itu perlu ada program 
yang bertujuan untuk mendorong 
pemenuhan hak anak dalam 
perencanaan dan penganggaran 
pembangunan di tingkat gampong 
pasca bencana tsunami di Kabupaten 
Aceh Besar. IRE bekerjasama dengan 
PLAN Internasional dan Gita Pertiwi, 
pun melaksanakan program ”Penguatan 
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Kapasitas untuk Pembangunan 
Gampong yang Berorientasi pada 
Pemberdayaan Anak” pada bulan Juli 
2008 sampai Januari 2009. 

Program ini mendapatkan respons 
positif baik dari kelompok masyarakat 
sasaran maupun pemerintah gampong. 
Berbagai aktivitas yang dilakukan 
dalam program ini menghasilkan antara 
lain adanya kelompok masyarakat sipil 
yang melakukan advokasi perencanaan 
dan penganggaran pembangunan 
gampong yang berperspektif anak, 
selain meningkatnya kapasitas 
dan keterampilan CSO dalam 
melakukan advokasi perencanaan 
dan penganggaran pembangunan 
gampong berperspektif anak. Adapun 
respon positif dari pemerintah 
gampong terwujud dengan  lahirnya 
kebijakan pemerintah desa untuk 

melibatkan kelompok masyarakat 
dalam perencanaan dan penganggaran 
pembangunan gampong  yang 
berspektif anak, meningkatnya 
kapasitas serta ketrampilan CSO untuk 
melakukan advokasi perencanaan dan 
penganggaran pembangunan gampong 
dan kabupaten yang berperspektif hak 
anak, dan adanya strategi advokasi 
untuk perencanaan dan penganggaran 
pembangunan  gampong  dan 
kabupaten untuk mendorong kebijakan 
pembangunan gampong berperspektif 
anak.

Selain kerja sama dengan lembaga-
lembaga donor untuk kegiatan 
penanganan kebencanaan di atas, 
IRE secara mandiri bersama jaringan-
jaringan lokal dan nasional melakukan 
berbagai kegiatan donasi. Misalnya 
untuk bencana erupsi Gunung Merapi 

pada 2011, bencana gempa dan 
tsunami di Palu dan Donggala pada 
2018, dan beberapa bencana alam 
lainnya yang terjadi di Indonesia.

Dari tsunami hingga gempa, 
refleksi atas kebangkitan pasca-
bencana menunjukkan peran 
NGO sebagai  pendorong dan 
pendamping masyarakat hanyalah 
menjadi jembatan penghubung yang 
mengantarkan masyarakat untuk 
mampu kembali berdaya setelah 
diterjang bencana. Dalam setiap 
pengalaman dan perjumpaan bersama 
masyarakat terdampak, IRE melihat 
bahwa masyarakat memiliki kekuatan 
nilai dan potensi lokal di dalam dirinya 
yang menjadi modal dan bekal untuk 
kembali tumbuh dan tangguh. 

Pasca gempa Jogja 2006, Ibu-ibu Dusun Cengkehan, Giriloyo, Wukirsari kembali 
melakukan kegiatan ekonominya dengan membatik.
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Info Grafis
Perubahan APBDesa 
untuk Tanggap Covid-19
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IRE di Masa Pandemi: 
Mendorong 
Kebijakan yang 
Responsif di Desa  
dan Memperkuat 
Aksi Solidaritas

Dina Mariana
Peneliti IRE

Bencana pandemi Covid-19 
me rupakan  penga l aman 
baru bagi pemerintah dan 

masyarakat. Begitu besar dampak yang 
dimunculkannya sehingga pemerintah 
dan masyarakat terlihat banyak yang 
tidak siap dan tergagap-gagap dalam 
mengatasi bencana ini. Bukan hanya 
di level pusat dan daerah, melainkan 
juga di tingkat desa. Dampak itu, di 
antaranya: mayoritas orang kini  harus 
bekerja di rumah, pengangguran dan 
kemiskinan yang meningkat, dan 
ketahanan pangan maupun kualitas gizi 
dan nutrisi masyarakat yang terancam 
menurun. Ini semua bukan perkara 
kecil dan bukan hal yang mudah untuk 
diatasi melalui serangkaian kebijakan.  

Seperangkat regulasi disiapkan 
oleh pemerintah pusat dan daerah 
untuk meminimal is i r  dampak 
pandemi ini, termasuk kebijakan 
yang ditujukan kepada desa, baik 
itu terkait pembentukan Relawan 
Desa Lawan Covid-19 sebagai ujung 
tombak pencegahan dan penanganan 
wabah Covid-19 di desa, pemotongan 

anggaran Dana Desa sebesar 25-
30% untuk bantuan sosial, maupun 
penyusunan prioritas penggunaan 
Dana Desa. Bagi desa, serangkaian 
kebijakan tersebut suka tidak suka 
harus diterima sebagai sebuah perintah 
yang harus segera dilaksanakan, meski 
pelaksanaannya problematis.

IRE Yogyakarta, sebagai gerakan 
civil society yang mengabdikan 
diri dalam riset advokasi dan 
pemberdayaan masyarakat, tentu 
saja tidak bisa tinggal diam melihat 
berbagai persoalan yang muncul dari 
pandemi ini, baik di tingkat kebijakan 
maupun kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat. Pada level kebijakan, IRE 
mengambil sikap kritis atas kebijakan 
yang melangkahi asas-asas pengaturan 
desa, terutama asas rekognisi dan 
subsidiaritas sebagaimana mandat 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. Sedangkan di tingkat desa 
dan masyarakat, IRE menginisiasi 
beberapa kegiatan yang diharapkan 
dapat berkontribusi dalam upaya 
pengurangan dampak pandemi, di 
antaranya: 

Pertama, mengumpulkan berbagai 
data terkait dampak dan penanganan 
pandemi di desa. Data yang terkumpul 

dikelola dan diramu untuk menjadi 
pembelajaran baik bagi desa lainnya, 
maupun untuk mitigasi bencana serupa 
di waktu mendatang. 

Kedua, membuat sejumlah flyer 
yang berisi peta jalan bagi desa dalam 
rangka mempersiapkan kebijakan yang 
responsif terhadap bencana Covid-19. 
Flyer yang dihasilkan antara lain: (1) 
Peta Jalan Kegiatan Pendataan yang 
Dapat Segera Dilakukan oleh Desa, 
(2) Perencanaan dan Penganggaran 
yang Responsif Bencana Covid-19, (3) 
Peran BUM Desa di Masa Pandemi, 
(4) Penyusunan Peraturan Desa yang 
Responsif Bencana Covid-19. 

Ketiga, kampanye dan praktek 
membangun kedaulatan pangan 
berbasis rumah tangga, ser ta 
pembuatan instalasi hidroponik 
untuk kelompok dan sebagai media 
pembelajaran. Beberapa kegiatan 
yang sudah diinisiasi dalam program 
ini antara lain bantuan pupuk, bibit, 
dan polybag, serta bantuan konsultasi, 
pelatihan dan pendampingan dengan 
menerapkan physical distancing bagi 
kelompok pemuda dan perempuan. 

Keempat, melakukan kegiatan 
bersih lingkungan dengan penyem-
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dan Memperkuat 
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protan disinfektan yang aman serta 
pengasapan yang dilakukan di berbagai 
tempat publik, seperti gereja, masjid, 
balai pertemuan kampung, serta 
sekolah. Hal ini dilakukan karena saat 
ini kesehatan lingkungan menjadi 
faktor penting dalam pencegahan 
meluasnya wabah Covid-19 serta 
ancaman demam berdarah yang juga 
hadir bersamaan di masa pandemi  
Covid-19 ini. 

Kelima, melakukan pendampingan 
bagi desa-desa yang menginginkan 
konsultasi dalam rangka penyusunan 
kebijakan di tingkat lokal, baik 
pemerintah desa maupun komunitas 
masyarakat. 

IRE juga sedang mempersiapkan 
desain penel i t ian yang lebih 
komprehensif terkait dampak pandemi 
Covid-19 di desa dalam rangka 
mempersiapkan kebijakan yang dapat 
segera diambil oleh desa maupun 

untuk kepentingan perencanaan dan 
penganggaran tahun mendatang, 
sehingga diharapkan desa dapat 
melakukan recovery khususnya terkait 
dampak ekonomi yang paling banyak 
dirasakan oleh masyarakat. 

Pengarusutamaan Gender Equality 
and Social Inclusion (GESI) masih 
menjadi perhatian IRE dalam program 
penanganan dampak pandemi ini di 
desa, di mana IRE selalu mendorong 
agar desa dapat melakukan pendataan 
kelompok rentan yang ada di desa 
bukan hanya kerentanan dari aspek 
ekonomi, melainkan juga dari sisi 
kesehatan, termasuk perempuan, 
seperti perempuan kepala keluarga 
yang memiliki beban ekonomi yang 
lebih berat, ibu hamil dan menyusui 
yang rentan di masa pandemi, 
perempuan pengguna alat kontrasepsi 
yang mengalami kesulitan mengakses 
layanan jasa dan rentan mengalami 
kehamilan tidak diinginkan, buruh 
perempuan korban pemutusan 
hubungan kerja (PHK), perempuan 
buruh migran, maupun perempuan 
korban kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) yang di masa pandemi ini 
jumlahnya mengalami peningkatan. 

IRE mendorong agar desa bukan 
hanya melakukan pendataan, tetapi 
juga mengambil tindakan untuk 
menjawab kebutuhan-kebutuhan 
khusus tersebut, seperti menyediakan 
layanan informasi dan konseling, 
memberikan layanan kesehatan khusus 
yang aman dan berkualitas, mendorong 
refocusing program/kegiatan dan 
realokasi anggaran yang memberikan 
afirmasi bagi kepentingan kelompok ini 
dalam perencanaan dan penganggaran 
desa, serta membuka akses terhadap 
pengelolaan aset desa sebagai sumber 
penghidupan mereka. 

IRE berharap pandemi ini menjadi 
pembelajaran bersama khususnya bagi 
desa, bukan hanya soal sensitivitas 
dalam penyusunan kebijakan dan 
pengalokasian anggaran, melainkan 
juga menggerakkan keswadayaan 
dan modal sosial guna membangun 
kepedulian terhadap nasib kelompok 
rentan dan marginal yang ada di desa. 

Kegiatan Gotongroyong 
penyemprotan desinfektan dan 
pengasapan (fogging) di lingkungan 
kantor IRE. 
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Rajif Dri Angga
Peneliti IRE

Pandemi Coronavirus disease 
atau Covid-19 telah menyebar 
ke seluruh dunia. Wabah ini 

telah dinyatakan sebagai pandemi 
global oleh organisasi kesehatan 
dunia WHO pada tanggal 12 Maret 
2020. Pemerintah Indonesia pun 
telah menetapkan pandemi Covid-19 
ini sebagai kedaruratan kesehatan 
masyarakat melalui Keputusan 
Presiden Nomor 11 Tahun 2020. 
Status kedaruratan ini ditetapkan 
seiring dengan meningkatnya jumlah 
kematian dan meluasnya wilayah 
penyebaran wabah hingga ke pelosok 
tanah air. 

Masyarakat Indonesia terutama 
mereka yang tinggal di perdesaan 
memiliki cara tersendiri dalam 
merespons terjadinya wabah penyakit 
atau dalam istilah lokal disebut 
sebagai pageblug. Berbagai respon 
masyarakat perdesaan ini dipengaruhi 
oleh keyakinan dan cara pandang 
masyarakat terhadap krisis yang terjadi 
di depan mereka. Perkembangan 
teknologi informasi dan masyarakat 
yang semakin rasional sedikit banyak 
mengubah pemahaman masyarakat 
mengenai asal muasal pageblug dan 
cara menghadapinya. 

Tulisan ini berupaya untuk melacak 
berbagai kearifan dan pengetahuan 
lokal masyarakat perdesaan dalam 
merespons dan menghadapi krisis 
yang disebabkan oleh wabah 

penyakit. Bagaimana pun, kearifan 
dan pengetahuan lokal tersebut 
merupakan bagian dari strategi 
masyarakat mengatasi (coping) krisis 
yang dipengaruhi oleh konteks budaya 
masyarakat setempat.

Mitos dan Tradisi Menangkal 
Wabah

Di masa lalu, wabah penyakit 
berulang kali terjadi di wilayah 
Nusantara. Sejarah modern mencatat 
terjadinya epidemi kolera di Hindia 
Belanda pada abad 19 yang 
diakibatkan oleh buruknya sanitasi. 
Wabah pes pernah melanda Pulau 
Jawa pada tahun 1910-an dan 
menewaskan 63.000 penduduk Jawa. 
Flu Spanyol pernah melanda wilayah 
Nusantara antara tahun 1918 hingga 
1920. Pandemi influenza ini barangkali 
merupakan wabah raya terbesar di era 
modern yang mengakibatkan kematian 
setidaknya 1,5 juta penduduk Hindia 
Belanda.

Wibowo et.al (2009) dalam buku 
Yang Terlupakan: Pandemi Influenza 
1918 di Hindia Belanda menjelaskan 
berbagai pengalaman masyarakat 
kala itu dalam menghadapi pandemi 
influenza. Di masa ini respons 
masyarakat dalam menghadapi 
bencana lebih banyak mengaitkan 
fenomena wabah dengan mitos-
mitos gangguan makhluk halus atau 
pelanggaran terhadap tempat-tempat 
sakral. Oleh karena itu, sejumlah 
masyarakat menyelenggarakan upacara 
tradisional dengan menyembelih 
hewan-hewan tertentu.

Di perdesaan Jawa, masyarakat 
menandai datangnya bencana wabah 
dengan pertanda alam, seperti 
kemunculan cahaya berwarna merah. 
Ahmad Tohari dalam novel Ronggeng 
Dukuh Paruk (2018) menggambarkan 
bagaimana kemunculan pageblug 
seringkali dikaitkan dengan datangnya 
lintang kemukus atau kilatan cahaya 
merah yang datang dari langit. Jika 
lintang kemukus terlihat, Seketika 
masyarakat desa akan menutup semua 
makanan dan semua tempayan atau 
wadah penampungan air. 

Dalam keyakinan masyarakat 
perdesaan,  khususnya Jawa, 
pageblug merupakan bagian dari 
ketidakseimbangan antara tatanan 
mikrokosmos (jagad cilik) dengan 
tatanan makrokosmos (jagad gedhe). 
Ini dikaitkan dengan perilaku manusia 
yang menyimpang atau merusak 
sehingga menyebabkan datangnya 
mala atau bencana. Masyarakat Jawa 
pun memiliki cara tersendiri untuk 
memperbaiki rusaknya tatanan ini 
melalui berbagai ritual. Ketika wabah 
kolera melanda Yogyakarta pada tahun 
1946, benda pusaka Kraton berbentuk 
bendera Kyahi Tunggul Wulung diarak 
keliling kota untuk keperluan tolak 
bala. 

Tradisi lokal semacam ini juga 
berlangsung ketika wabah Covid-19 
melanda. Di Pacitan misalnya, warga 
mengadakan ritual gejog yang bertujuan 
untuk tolak bala dan mengusir wabah. 
Ritual ini dilakukan dengan memukul-
mukul kentongan secara serentak 
menjelang waktu petang. Di wilayah 
bekas kekuasaan Kerajaan Mataram 

Kearifan Lokal 
Menghadapi 
Wabah 
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Islam, terutama Keraton Yogyakarta, 
masyarakat mempercayai bahwa 
memasak sayur lodeh tujuh warna 
merupakan salah bentuk tolak bala. 
Tujuh aneka sayuran tersebut memiliki 
makna dan simbol tersendiri yang 
dikaitkan dengan petunjuk menghadapi 
kesulitan bencana. Sejumlah desa juga 
mulai menghidupkan kembali padasan 
(gentong pancuran berisi air) yang 
biasanya selalu ada di depan rumah-
rumah warga pada masa lalu. 

Covid-19, Antara Kearifan 
Lokal dan Pengetahuan 
Modern

Kearifan lokal yang berkelindan 
dengan tradisi dan budaya dalam 
menghadapi situasi krisis seringkali 
sulit untuk dimengerti dengan nalar 
modernitas. Bagi sebagian masyarakat, 
kearifan lokal tersebut tidak perlu 
dibuktikan dengan akal, tetapi cukup 
diyakini sebagai kebenaran. Sebagian 
lainnya mencoba menghubungkan 
pengetahuan lokal tersebut dengan 
hal-hal positif yang muncul dari laku 
tersebut. Bagi masyarakat desa, 
ritual gejog dapat dipandang sebagai 
pengingat agar masyarakat mengetahui 
adanya wabah yang tengah melanda. 

Ini menjadikan mereka lebih waspada. 
Selain itu, tradisi memasak sayur lodeh 
tujuh warna sebagai tolak bala tidak 
dapat dipandang semata-mata irasional 
dan klenik. Bisa jadi, ini merupakan 
cara masyarakat dalam mengatasi 
ketegangan krisis, sekaligus pengingat 
untuk mengkonsumsi makanan yang 
sehat bagi daya tahan tubuh.

Di samping adanya kearifan lokal 
dan tradisi, masyarakat perdesaan 
yang semakin terakses literasi media 
sosial, juga merespons pengetahuan 
modern yang disosialisasikan. Dari 
situ, muncul prakarsa-prakarsa lokal 
yang adaptif terhadap perkembangan 
situasi pandemi. Beberapa desa 
misalnya, mulai menyediakan fasilitas 
cuci tangan dan melakukan disinfeksi 
sarana publik. Kontrol arus penduduk 
yang datang melalui RT/RW terbukti 
berjalan efektif. Sejumlah desa juga 
mengembangkan fasilitas karantina 
penduduk yang baru datang dari zona 
merah pandemi sekaligus menyediakan 
fasilitas pendukungnya. 

Di tahap lanjut, desa-desa 
mulai berpikir mengenai strategi 
pemenuhan kebutuhan pangan 
jangka panjang. Sejumlah warga 
di Desa Sariharjo, Sleman, mulai 
memanfaatkan tanah desa untuk 

ditanami bahan pangan alternatif, 
seperti jagung dan singkong. Desa 
Panggungharjo, Bantul, sedari awal 
menjadi yang terdepan dalam tanggap 
Covid-19. Desa ini mengembangkan 
platform digital Pasardesa.id sebagai 
upaya menjembatani penjual dan 
pembeli untuk mengatasi dampak 
ekonomi akibat pandemi. Sepinya 
wisata Borobudur dan sekitarnya 
memaksa beberapa pemuda Desa 
Karangrejo, Magelang, melirik alternatif 
penghasilan dengan menjual racikan 
jamu tradisional yang dikemas menarik.

Prakarsa lokal di atas menunjukkan 
bahwa desa memiliki mekanisme 
sendiri dalam mengelola dan mengatasi 
krisis pandemi Covid-19. Kearifan lokal 
dan pengetahuan modern berkelindan 
membentuk daya lenting terhadap 
guncangan penghidupan. Kearifan lokal 
berbalut tradisi dalam menghadapi 
wabah menjadi cara masyarakat 
menghadapi krisis yang terjadi. Di 
era modern saat ini, beberapa tradisi 
tetap dipertahankan namun langkah 
tanggap sesuai standar medis juga 
dijalankan. Di sisi lain, desa juga 
mulai mengembangkan alternatif 
penghidupan bagi warganya agar dapat 
bertahan dan pulih dari krisis pandemi 
ini.

Warga Umbulharjo Cangkringan Sleman sedang melakukan tradisi labuhan merapi
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Gotong Royong 
Warga Menangkal 
Pandemi Covid-19

Sunaryo Hadi Wibowo
Manager Kantor

Pandemi Covid-19 mengancam 
siapa pun tanpa membedakan 
jenis kelamin, usia, maupun 

strata sosial dan ekonomi. Penyakit 
ini telah menjadi musuh bersama 
masyarakat, baik di desa maupun 
di kota. Di Dusun Warak Kidul, 
Kecamatan Mlati, Sleman, sekelompok 
warga menangkal pandemi virus 
Corona ini dengan membentuk GuPel, 
begitu virus tersebut dinyatakan 
mewabah di wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada pertengahan Maret 
2020. GuPel singkatan dari Guyup 
(Guyub) Peduli, komunitas relawan 
yang diinisiasi oleh warga dusun dan 
didukung oleh sejumlah anak muda. 
Mereka mendiskusikan langkah-
langkah yang perlu dilakukan sebagai 
upaya mencegah dan menangkal 
ancaman virus yang mematikan 
tersebut agar tidak masuk ke kampung.

Mencegah Corona Tanpa Latah
Saat itu sejumlah desa maupun 

dusun di wilayah Kabupaten Sleman 
sudah melakukan “lockdown” lokal, 
sekalipun “lockdown” ini sejatinya 
hanya pembatasan akses masuk ke 
kampung bagi orang luar. Banyak 
kampung kemudian membangun 
posko dengan tim penyemprot 
disinfektan selalu siap di pintu masuk 
kampung. Mereka akan menanyai 

setiap orang asing yang hendak masuk 
ke kampungnya. Mereka juga akan 
menyemprotkan cairan disinfektan 
bagi setiap orang yang masuk ke dalam 
wilayah kampung. 

GuPe l  memi l ih  untuk tak 
melakukan “lockdown” tersebut, 
sekalipun beberapa dusun yang ber-
batasan langsung dengan Warak 
Kidul melakukan kebijakan itu. 
Beberapa inisiator relawan Guyup 
Peduli memberikan alasan bahwa 
edukasi dan membangun sikap proaktif 
warga dalam pencegahan Covid-19 
dinilai lebih efektif dibandingkan 
“lockdown”. Apalagi, pihak Pemerintah 
Desa Sumberadi telah mengeluarkan 
himbauan melalui Surat Edaran 
Nomor 08/SBA/2020 tertanggal 24 
Maret 2020 tentang Peningkatan 
Kewaspadaan & Penanganan Risiko 
Penularan Infeksi Covid-19 kepada 
seluruh warga untuk melakukan 
upaya antisipasi penularan virus, 
meneruskan Instruksi Bupati Sleman 
Nomor 443/0021. Dalam surat edaran 
itu tidak ada klausul pembatasan akses 
masuk terhadap satu wilayah tertentu, 
kecuali untuk warga yang datang dari 
daerah zona merah Covid-19, yang 
diwajibkan melapor dan mengkarantina 
diri untuk mengurangi risiko penularan.

Dari sikap ini dapat dibaca bahwa 
warga Warak Kidul tidak latah 
mengikuti tren yang muncul di wilayah 
kampung sekitarnya. Ada upaya 
untuk menimbang situasi secara lebih 
rasional. Misalnya, apakah “lockdown” 
merupakan solusi  j i tu ket ika 
pembatasan akses ini hanya menyaring 
orang luar yang berkunjung atau 

sekedar menumpang lewat, namun 
tidak membatasi warga setempat untuk 
bepergian keluar dusun. Maka, alih-alih 
melakukan “lockdown”, relawan GuPel 
bersama dengan entitas kelembagaan 
dusun dan RT/RW bergotong royong 
menangkal virus agar tidak menginfeksi 
warga dengan cara mereka sendiri. 

Pada konteks ini, gotong royong 
merupakan suatu pi l ihan dan 
menunjukkan adanya nilai-nilai 
yang tumbuh dan mengikat pada 
komunitas warga di tingkat lokal di 
suatu wilayah. Nilai tersebut kemudian 
mengejawantah menjadi kerja nyata 
dalam aktivitas solidaritas dan tolong-
menolong dalam kehidupan sosial. 
Mengutip Bintarto (1980), gotong 
royong dilaksanakan oleh sekelompok 
penduduk di suatu daerah yang 
datang membantu atau menawarkan 
tenaganya tanpa pamrih atau dengan 
kata lain secara sukarela menolong 
secara bersama. Pada kondisi 
normal, gotong royong lebih sering 
dimaknai secara lebih sempit sebagai 
aktivitas sosial dalam melakukan 
kegiatan kebersihan lingkungan dan 
pembangunan sarana atau prasarana 
fisik bersama-sama, namun dalam 
situasi darurat atau terjadinya suatu 
krisis maka gotong royong menemukan 
kekuatannya.

Modal Sosial Sukarela
Penggerak dan pengikat warga 

dusun untuk bersatu padu mencegah 
wabah Covid-19 ini adalah relawan 
GuPel. Mereka memiliki semangat 
dan kegiatan yang dapat dirasakan 
manfaatnya secara langsung oleh 
semua warga. Schroeder (1998) 
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mendefinisikan relawan adalah individu 
yang rela menyumbangkan tenaga atau 
jasa, kemampuan, dan waktunya tanpa 
mendapatkan upah secara finansial, 
atau dengan kata lain mengharapkan 
keuntungan materi dari organisasi 
pelayanan yang mengorganisasi suatu 
kegiatan tertentu secara formal.

Apabila dirunut lebih jauh, warga 
Warak Kidul telah memiliki akar modal 
sosial yang besar dalam membangun 
solidaritas, kebersamaan (guyub), 
dan mengedepankan rasionalitas 
sejak lama. Kebiasaan untuk saling 
menghargai dan peduli pada tetangga 
(antarwarga) serta mengedepankan 
”rembug sesarengan” dalam mengatasi 
persoalan ataupun mengambil suatu 
keputusan telah menjadi budaya yang 
berlangsung sejak lama. Warak Kidul 
memiliki interaksi sosial yang sangat 
tinggi melalui berbagai aktivitas 
organisasi maupun keagamaan, baik 
yang dilakukan mingguan maupun 
bulanan secara rutin. Bahkan remaja 
dusun Warak Kidul telah mengenal 
berorganisasi dan terlibat dalam 
aktivitas sosial masyarakat di kampung.

Konsep modal sosial menurut 
Woolcock (1998) adalah mekanisme 
dan hubungan antara kepercayaan, 
norma, dan jaringan dalam pengaturan 
sosial di suatu daerah. Nilai-nilai 
ini dapat dimanfaatkan dalam hal 
manajemen bencana. Modal sosial 
dapat menjadi modal kuat yang 
dibangun oleh masyarakat setempat 
dan organisasi-organisasi yang ada. 
Masyarakat di daerah rawan bencana 
biasanya beradaptasi dengan situasi, 
dengan mengembangkan jenis strategi 
bertahan hidup berdasarkan sumber 
daya yang mereka miliki, termasuk 
modal sosial (Marfai dan Hisbaron, 
2011).

Merujuk pada kutipan di atas, 
modal sosial di komunitas telah 
dipupuk sejak dini melalui transfer 
pengetahuan atas nilai-nilai “guyup 
rukun” dan “paseduluran” pada 
setiap generasi, bahkan juga pada 
para pendatang warga baru di Warak 
Kidul. Beberapa tahun yang lalu 
kegiatan Syawalan (tradisi merajut 
tali silaturahmi) bersama warga satu 

pedukuhan, yang telah berlangsung 
rutin itu, menjadi terkenal karena 
terpublikasi di media massa. Profil 
Dusun Warak Kidul yang jumlah 
pemeluk Islam dan Katolik hampir 
berimbang menjadi inspirasi potret 
kerukunan antar umat beragama di 
tingkat lokal dan di Yogyakarta pada 
umumnya. Kehidupan beragama yang 
tumbuh cukup baik di dusun juga 
memberikan kontribusi bagi penguatan 
solidaritas antarsesama dan hal 
tersebut turut melanggengkan modal 
sosial tersebut untuk melintasi ruang 
waktu serta bertransformasi secara 
berkelanjutan.

Warak Kidul pada saat terjadi erupsi 
besar Gunung Merapi tahun 2010 
menjadi salah satu lokasi pengungsian 
warga yang berasal dari beberapa 
desa dari lereng Merapi. Warga dusun 
secara sukarela menyediakan tempat 
singgah bagi warga yang berduyun-
duyun mengungsi pada tengah malam 
terjadinya letusan besar. Warga Warak 
pun akhirnya bersepakat membangun 
posko pengungsian di tiga titik lokasi, 
di mana seluruh entitas di dusun 
bahu membahu membuat dapur 
umum dan memberikan berbagai 
fasilitas bagi para pengungsi. Artinya 
sikap responsif atas kondisi krisis dan 
kedaruratan bukan sesuatu yang tiba-
tiba muncul. Kesadaran itu dibentuk 
oleh pengalaman sehingga menjadi 
karakter yang tumbuh dan terbentuk.

GuPel Dusun Warak Kidul hingga 
saat ini telah melakukan banyak 
aktivitas. Penyemprotan disinfektan 

pada fasiltas umum yang ada di dusun 
dan perumahan dilakukan warga 
secara berkala. Selain itu, GuPel telah 
mendistribusikan paket yang berisi 
masker kain dan sabun cuci tangan 
pada setiap kepala keluarga di dusun. 
Secara rutin mereka juga menyiarkan 
imbauan tentang pentingnya menjaga 
diri dan keluarga agar tidak tertular 
virus melalui pengeras suara. Lalu, 
di tengah maraknya aksi pencurian 
sejak pertengahan April 2020, GuPel 
menambah agenda programnya berupa 
ronda setiap malam di beberapa titik 
di dusun yang rentan dipergunakan 
sebagai akses masuk pelaku pencurian. 
Mereka bergiliran ronda malam 
bersama warga. Komunikasi melalui 
HT (handy talkie) dan grup Whatsapp 
menjadi salah satu andalan untuk 
meng-update situasi kampung di 
malam hari.

Apa yang dilakukan oleh GuPel dan 
warga Warak Kidul dalam menghadapi 
pandemi Covid-19 juga dilakukan di 
berbagai kampung lainnya, tentu 
dengan cara sesuai karakter masing-
masing wilayah. Aksi para relawan 
ini menunjukkan bahwa modal sosial 
menjadi faktor yang paling dominan 
dalam menopang responsivitas dan 
kesiapsiagaan dalam menghadapi 
kondisi krisis maupun kedaruratan. Aksi 
ini akan menjadi sangat efektif ketika 
struktur kelembagaan, organisasi di 
tingkat lokal, serta warga memberikan 
dukungan dan terlibat di dalamnya. 
Perbedaan individual dikesampingkan, 
sementara kebersamaan untuk suatu 
tujuan dikedepankan. Fo
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Pemuda Warak Kidul sedang 
membagikan masker, sabun cair 
dan membuat banner hibauan 
tentang bahaya covid-19.
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Covid-19 telah memantik lahirnya 
berbagai gerakan kerelawanan 
dan solidaritas masyarakat. Di 

daerah perkotaan, gerakan ini rata-
rata dimobilisasi oleh kecanggihan 
teknologi informasi dan komunikasi. 
Kampanye-kampanye daring untuk 
berbagi kebaikan tumbuh subur dan 
menjadi penggerak aksi “rakyat topang 
rakyat”. Lalu bagaimana dengan di 
wilayah perdesaan?  

Banyak hal yang harus disoroti 
tentang wabah Covid-19 di desa dan 
dampaknya. Pertama, keterbatasan 
akses informasi dan teknologi di desa 
membuat pemahaman masyarakat 
desa terhadap wabah ini tidak 
sepenuhnya terbangun. Edukasi atau 
panduan langsung kepada masyarakat 
desa mengenai bagaimana cara 
menangani dan mencegah wabah ini 
masih minim. Masyarakat juga belum 
memiliki kesanggupan aksi ketika 
terjadi penyebaran dan penularan 
yang tidak terdeteksi. Hal-hal ini akan 
memicu penyebaran yang lebih luas 
dan tidak terkendali.

Kedua, tidak semua desa memiliki 
akses kesehatan dan fasi l i tas 
pelayanan umum seperti rumah sakit 
dan puskemas yang memadai, belum 

maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan dalam menghadapi 
ancaman bencana. 

WHO sendiri sudah menetapkan 
Covid-19 sebagai bencana nonalam 
kategori pandemi.  Sementara itu Ketua 
Gugus Tugas Covid-19 Nasional, Doni 
Munardo sejak awal sudah menegaskan 
bahwa penanganan Covid-19 harus 
dilakukan berbasis komunitas. Hal 
ini juga sejalan dengan surat edaran 
Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 
2020 yang terbit 24 Maret 2020 
tentang Desa Tanggap Covid-19 dan 
Penegasan Padat Karya Tunai Desa. 
Desa didorong untuk melakukan 
perubahan APBDes dalam merespon 
pandemi Covid-19 di desa.

Penggunaan Dana Desa untuk 
mitigasi bencana telah disosialisasikan 
oleh Menteri Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes 
PDTT), Abdul Halim Iskandar. Seperti 
yang dilansir Kompas, penggunaan 
dana desa untuk kebutuhan 
penanganan darurat bencana memang 
belum memiliki pos anggarannya, 
tapi Dana Desa dapat dialokasikan 
untuk kegiatan pelaksanaan mitigasi 
bencana. Abdul Halim mengatakan 
pihaknya memprediksi 50.000 desa 
akan terkena dampak bencana alam 
sepanjang tahun 2020.

Peluang dan kekuatan pemerintah 
desa untuk membangun sistem 
mitigasi lokal bisa menjadi pendorong 

lagi jarak yang cukup jauh dari desa 
untuk menjangkau layanan itu. Tenaga 
medis dan peralatannya pun masih 
minim dan belum selengkap di kota. 

Ketiga, pola mata pencaharian 
masyarakat desa yang didominasi 
oleh sektor pertanian, peternakan, 
perikanan, dan perkebunan membuat 
aktivitas masyarakat lebih banyak 
dilakukan di luar rumah. Ketika 
mereka harus bekerja di dalam rumah 
atau Work From Home  (WFH) maka 
aktivitas ekonomi akan terhambat. 
Dampak akan lebih buruk dan 
menyerang berbagai sektor usaha desa, 
yang berpotensi membuat aktvitas 
ekonomi desa lumpuh. Pandemi akan 
melumpuhkan perekonomian desa 
secara umum karena beberapa hal: (1) 
Turunnya daya beli masyarakat desa; 
(2) Terpuruknya UMKM Desa akibat 
proses produksi dan pasar terganggu; 
(3) Meningkatnya pengangguran di 
desa karena arus balik pengangguran 
dari kota.

Berdasarkan prediksi dampak 
pandemi pada kondisi sosial dan 
ekonomi di desa tersebut, pemerintah 
desa perlu membangun strategi 
mitigasi bencana yang berkelanjutan, 
inklusif, dan transparan. Menurut 
pasal 1 ayat 6 dalam PP Nomor 
21 tahun 2008, mitigasi bencana 
diartikan sebagai rangkaian upaya 
untuk mengurangi risiko bencana, 
baik lewat pembangunan fisik 

Gerakan 
Kerelawanan untuk 
Mitigasi Desa yang 
Berkelanjutan

Dinda Ahlul Latifah
Asisten Peneliti IRE
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yang memperkuat tumbuhnya gerakan-
gerakan kerelawanan desa yang lahir 
dari masyarakat. Gerakan kerelawanan 
ini, selain merupakan cerminan nilai 
gotong-royong masyarakat desa juga 
harus diorganisir dan diarahkan 
menjadi sebuah gerakan alternatif desa 
yang tetap didukung dan dibina oleh 
pemerintah desa. Pengaturan gerakan 
kerelawanan dalam upaya mitigasi 
bencana ini merupakan rintisan untuk 
mewujudkan mitigasi desa yang 
berkelanjutan.

Pemetaan Potensi Bencana 
untuk Mitigasi Berkelanjutan

Hadirnya kebijakan pemerintah 
pusat yang memberikan kewenangan 
bagi desa dalam pemanfaatan APBDes 
untuk mitigasi dan penanganan 
bencana tentu harus diimbangi 
dengan kapasitas pengelolaan dan 
perencanaan pemerintah desa dalam 
menerjemahkan mandat tersebut. 
Lembaga desa dan komunitas 
masyarakat yang ada di desa juga harus 
dilibatkan dalam proses perencanaan 
mitigasi bencana dari desa. Hal ini 
akan diperkuat dengan kekuatan 
kesadaran dan inisiatif masyarakat 
yang terwujud dalam berbagai aksi-
aksi kerelawanan.

Ada beberapa hal penting yang 
harus diperhatikan untuk mewujudkan 
desa dan masyarakat yang sadar 
bencana, di antaranya: (1) Kesadaran 

aktif dan kapasitas pemerintah desa 
dalam membangun kebijakan; (2) 
Kesadaran dan solidaritas masyarakat 
desa dalam menghidupkan nilai 
dan inisiatif lokal dalam aksi-aksi 
kerelawanan; (3) Kekuatan organisasi 
lokal atau komunitas relawan desa 
yang berperan sebagai garda terdepan; 
(4) Sistem mitigasi dan penanganan 
yang direncanakan dan dikelola secara 
inklusif;  (5) Pemetaan potensi bencana 
dan potensi kerentanan sosial ekonomi 
masyarakat.

Salah satu hal penting yang 
harus menjadi pertimbangan ketika 
membuat perencanaan mitigasi 
desa adalah kemampuan desa untuk 
mengidentifikasi potensi bencana dan 
potensi kerentanan masyarakat. Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana 
(BPNB) menyebutkan ada empat 
indikator kerentanan bencana, yaitu: 
(1) Kerentanan fisik; (2) Kerentanan 
ekonomi; (3) Kerentanan sosial; dan 
(4) Kerentanan lingkungan.

Empat indikator tersebut dapat 
menjadi pijakan awal bagi desa 
untuk memetakan potensi bencana 
dan potensi dampak bencana secara 
multidimensi. Covid-19 sendiri bisa 
menjadi momen pembelajaran bagi 
desa-desa untuk menginisiasi sistem 
dan organisasi mitigasi desa yang 
berkelanjutan, yang tentu saja tidak 
hanya siap menghadapi pandemi 
tapi juga siap menghadapi potensi 

bencana lainnya di masa depan. Data 
kerentanan tersebut sangat penting 
untuk memastikan perlindungan 
terhadap masyarakat rentan di desa, 
agar kehadiran bencana seperti wabah 
Covid-19 tidak memperburuk kondisiny

Keberadaan organisasi atau 
komunitas relawan desa yang inklusif 
dalam menjalankan upaya mitigasi 
dan penanganan bencana Covid-19 
ataupun bencana lainnya harus 
memperhatikan hal-hal berikut:  (1) 
Melatih dan membina sumber daya 
manusia pengelola atau relawan 
desa yang bertanggung jawab; (2) 
Membangun pemetaan potensi 
bencana dan sistem informasi 
kerentanan sosial ekonomi masyarakat; 
(3) Membangun sistem informasi 
keamanan dan kesehatan masyarakat; 
(4) Membangun sistem ketahanan 
pangan lokal; dan (5) Membangun 
sistem edukasi dan pendampingan.

Desa Panggungharjo: Padu-
padan Kerelawanan dan 
Teknologi

Salah satu contoh sistem mitigasi 
lokal yang terintegrasi dengan gerakan 
kerelawanan desa bisa kita lihat di 
Desa Panggungharjo, Kecamatan 
Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
Pemerintah desa menyusun strategi 
penanganan Covid-19 dengan 
memanfaatkan kekuatan teknologi 
informasi dan komunikasi. Pelibatan 

Lurah Desa Panggungharjo lakukan melakukan koordinasi tanggap 
Covid-19 dengan 14 Pedukuhan
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relawan muda desa dalam mengelola 
aplikasi dan sistem informasi menjadi 
salah satu kekuatannya. Aplikasi 
Panggung Tanggap Covid adalah salah 
satu sistem informasi masyarakat 
yang diinisasi oleh pemuda desa. 
Melalui aplikasi tersebut masyarakat 
bisa melakukan pelaporan dan aduan 
langsung kepada pemerintah desa. 
Pembaharuan informasi mengenai 
transparansi pengumpulan donasi 
melalui website resmi desa juga 
menjadi salah satu bukti tumbuhnya 
semangat kerelawanan kolektif 
masyarakat untuk menopang sesama 
dan mendukung pemerintah desa. 
Donasi bukan hanya berupa uang, tapi 
juga berupa sembako. 

Selain inovasi aplikasi Panggung 
Tanggap Covid, Desa Panggungharjo 
juga menginisisasi lahirnya platform 
Pasardesa.id yang merupakan inovasi 
desa dalam menjamin keamanan 
rantai pasok pangan dan memperkuat 
jaring sosial ekonomi masyarakat 
selama pandemi. Aktivitas ekonomi 
dan konsumi warga dapat terus 
berjalan dengan aman berkat sistem 
yang dirintis melalui Pasardesa.id ini. 
Platform ini merupakan perwujudan 
dari integrasi kecanggihan teknologi 
dan nilai-nilai kearifan lokal yang 
mampu bergandengan menjadi solusi 
nyata di tengah pandemi. 

 Menurut Lurah Panggungharjo, 
Wahyu Anggoro Hadi, seperti dilansir 
di website Desa Panggungharjo, 
pasardesa.id memiliki empat nilai 
penopang utama. Pertama, nilai 
mitigasi, yakni peran platform 
tidak hanya sebagai langkah untuk 
melakukan stabilisasi pasar,  tetapi 
hadir sebagai bagian dari pencegahan 
meluasnya sebaran Covid-19 dengan 
menjaga keamanan dalam proses 
jual-beli. Kedua, nilai solidaritas, 
karena pasardesa.id ini memberikan 
cashback 20 persen untuk belanja 
di atas Rp250.000,00 berupa 
paket sembako yang wajib diberikan 
kepada kelompok rentan dan miskin 
desa. Ketiga,  nilai kolaborasi, yang 
mendorong keterlibatan masyarakat 
dan pelaku usaha lokal dalam 
penyediaan kebutuhan masyarakat. 

Keempat, nilai ekonomi berbagi, 
yakni berupaya menjaga perputaran 
ekonomi masyarakat agar tetap kuat 
dan berputar di dalam desa, sehingga 
aktivitas jual-beli difokuskan pada 
penyedia kebutuhan yang ada di 
dalam desa, seperti warung dan toko 
tetangga. Ketika perputaran uang 
lebih lama berada di desa, maka akan 
memungkinkan nilai dan manfaat yang 
dirasakan oleh masyarakat desa bisa 
semakin dimaksimalkan.

Belajar dari Panggungharjo, 
ketika kecanggihan teknologi dan  
gerakan kerelawanan desa yang 
diperkuat dengan pemetaan data 
sosial masyarakat dapat terintegrasi 
dengan kebijakan desa, maka berbagai 
inovasi mampu hadir sebagai upaya 
merespon kondisi darurat dan mitigasi. 
Hal ini bukan hanya penting saat ada 
pandemi, tetapi juga bentuk dari 
komitmen dalam melakukan mitigasi 
berkelanjutan sesuai dengan potensi 
bencana yang ada di wilayah masing-
masing.  

Dari model inovasi alternatif 
Pasardesa.id, kita dapat melihat 
peluang hadirnya mitigasi dan recovery 
desa yang berkelanjutan. Jika inisiasi 
subsidi sembako bagi warga rentan 
telah dilakukan dari hasil keuntungan 
usaha, maka untuk dapat memperluas 
manfaat yang lebih berkelanjutan di 
masa recovery ekonomi pandemi, 
hasil keuntungan dari usaha tersebut 
juga berpeluang menjadi subsidi bagi 
pelatihan skill usaha dan permodalan 
bagi masyarakat yang kehilangan 
pekerjaan karena krisis tersebut.

 Secara langsung maupun tidak, 
spirit-spirit inklusif yang hadir dalam 
setiap kebijakan dan inovasi desa juga 
adalah bagian dari spirit kerelawanan 
yang terorganisir, terintegrasi, dan 
partisipatif. Inilah mengapa gerakan 
kerelawanan seharusnya bukan hanya 
menjadi gerakan insidental atau 
monumental, tapi mampu dirawat 
sebagai gerakan terorganisir yang 
inovatif dan berkelanjutan. 
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Desa Panggungharjo distribusikan 2.456 Paket Sembako
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Solidaritas 
Kedaulatan 
Pangan Melawan 
Pandemi 
Berkepanjangan

Gusti Nur Asla Shabia
Asisten Peneliti IRE

Dua bulan sejak pemerintah 
mengabarkan adanya pasien 
pertama Covid-19 di Depok, 

Jawa Barat, masyarakat setiap hari 
dijejali kabar buruk mengenai virus 
yang diidentifikasi pertama kali di 
Wuhan, Tiongkok, yang kini menjangkiti 
empat juta lebih orang di 213 negara 
(World Meters, data per 14 Mei 2020). 
Statistik pemerintah menunjukkan 
jumlah pasien positif Covid 19, dan 
jumlah orang yang meninggal akibat 
virus ini, terus bertambah. 

Dampaknya, pada segi ekonomi, 
banyak orang berkurang pendapatan 
hariannya, bahkan kehilangan 
pekerjaan, terutama mereka yang 
bekerja di sektor informal (Novika, 
2020). Imbauan swakarantina di 
rumah untuk memutus rantai penularan 
Covid-19 membuat masyarakat bekerja 
dari rumah, anak-anak bersekolah dari 
rumah, dan kegiatan di luar rumah 
dikurangi. Akibatnya,  pedagang kaki 
lima sepi pembeli, pekerja di sektor 
transportasi kehilangan penumpang, 
orang-orang yang bekerja di pusat 
hiburan dan keramaian seperti tempat 
wisata, mall, dan restoran harus gigit 
jari karena tak ada pengunjung. 

Sebagian orang yang tak lagi melihat 
kota sebagai kancah untuk menyabung 
hidup, memutuskan kembali ke desa 
asal mereka. Sejumlah media melansir 
ribuan perantau yang bekerja di kota-
kota besar berbondong-bondong mudik 
ke desa-desa di Yogyakarta, Jawa 
Tengah, dan Jawa Barat (Kompas TV, 
2020; Tempo.co, 2020; Kata Data, 
2020). Yang keukeuh untuk tetap 
bekerja di kota harus bertahan dengan 
pekerjaan yang pendapatan makin tak 
memadai. Pertanyaannya: Bagaimana 
mereka dapat mencukupi kebutuhan 
dasar ketika tak memiliki penghasilan? 
Padahal, WHO sendiri mengatakan 
salah satu penangkal virus Covid-19 
ialah tubuh sehat dan berdaya tahan 
kuat. 

Untunglah muncul sejumlah inisiatif 
untuk mengantisipasi permasalahan 
di atas. Misalnya, di Yogyakarta 
baru-baru ini terdapat inisiatif dapur 
umum yang menyalurkan makanan 
gratis bagi “kaum miskin kota” yang 
masih mengadu nasib di Yogyakarta. 
Lewat gerakan “Solidaritas Pangan 
Jogja”, uang dan sembako yang 
dikumpulkan dari donasi diramu 
menjadi nasi bungkus untuk disalurkan 
kepada para pekerja sektor informal di 
wilayah Kabupaten Sleman dan Kota 
Yogyakarta. Sebuah foto yang diunggah 
ke media sosial gerakan ini (Instagram 
@solidaritas.yogyakarta) menukil 

percakapan dengan pengemudi becak 
yang mengatakan, “Untuk makan pada 
masa sekarang ini sulit, sampai harus 
mengandalkan makanan dari orang-
orang seperti mbak-mas ini.”

Gerakan seperti ini tidak hanya di 
kota, tapi juga di desa-desa. Misalnya, 
di Desa Kalensari di Indramayu, Jawa 
Barat, dan desa-desa di Kabupaten 
Tabanan, Bali. Pemerintah Desa 
Kalensari bersama BUM Desa 
membagikan sembako gratis untuk 400 
kepala keluarga secara door-to-door 
(Syahroni, 2020) sebagai kompensasi 
kebijakan karantina wilayah desa ini 
selama 14 hari. Selain sebagai strategi 
memenuhi kebutuhan makan warga 
desa dalam dua minggu, cara ini juga 
untuk mencegah warga beraktivitas ke 
luar wilayah desa. Di Tabanan, sang 
bupati tengah merencanakan pasar 
desa melalui BUM Desa di seluruh 
desa di wilayah Kabupaten Tabanan. 
Harapannya, ketika BUM Desa 
menyalurkan kebutuhan dari pasar 
induk ke masing-masing pasar yang 
berlokasi di desa, warga tidak perlu 
lagi pergi ke pasar induk yang ramai 
(Wiryastuti, 2020). Kemandirian dan 
kedaulatan pangan di desa menjadi 
kunci pendukung karantina wilayah 
terutama untuk kelompok rentan,  
karena pangan dicukupkan masyarakat 
desa di dalam wilayahnya sendiri. 
Rantai pasok dan distribusi pun juga 
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semakin pendek, sehingga harga 
komoditas pun bisa ditekan. 

Pentingnya Kecukupan 
Pangan di Dalam Desa

Dua kisah di atas sayangnya belum 
diikuti oleh semua desa, padahal 
ini adalah cita-cita besar UU Desa, 
yakni menjadikan desa kuat, maju, 
mandiri, dan demokratis (Zamroni, 
2018). Menurut Zamroni, untuk 
maju, desa harus memiliki organisasi 
pemerintahan yang profesional dan 
responsif, didukung masyarakat yang 
aktif bahu-membahu membangun 
desa. Sedangkan desa yang mandiri 
diwujudkan melalui kemampuan 
desa menggunakan kewenangannya 
(kekuasaan dan tanggung jawab) untuk 

memanfaatkan aset-aset desa demi 
memenuhi kebutuhan dasar warga 
desa. 

Di tengah-tengah pandemi ini, cita-
cita besar UU Desa perlu dijadikan 
pegangan sejalan dengan tujuan 
darurat Covid-19. Saat ini, desa 
mengalami beban ganda karena selain 
harus mengambil langkah preventif dari 
penyebaran Covid-19, desa pun tetap 
harus berkontribusi untuk memikirkan 
kesejahteraan penduduk. Terlebih bagi 
desa yang menerima arus balik warga 
dari kota yang pulang dalam keadaan 
minim penghasilan.  

Meskipun begitu, desa punya modal 
sosial, ekonomi, politik, bahkan ekologi 
yang bisa membantu mewujudkan 
pengentasan permasalahan Covid-19. 

Desa memiliki wilayah yang relatif 
kecil, sistem pemerintahan yang relatif 
bisa melaksanakan fungsi pendataan, 
pengawasan, dan pengendalian desa 
dengan lebih cepat dan tepat, dan 
memiliki aset-aset penting dalam 
bidang sumber daya alam dan 
manusia untuk mewujudkan tujuan 
desa. Desa juga memiliki lembaga-
lembaga yang bergerak dalam bidang 
ekonomi seperti BUM Desa dan 
koperasi, yang sewaktu-waktu bisa 
dimanfaatkan untuk kepentingan 
ekonomi tertentu. Seluruh modal ini 
bisa dikanalkan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar yang diperlukan 
dalam masa darurat Covid-19, 
yakni kecukupan pangan untuk 
seluruh warganya, termasuk mereka 
yang rentan dan tak lagi memiliki 
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penghasilan. Ketika masyarakat tahu 
desa memiliki mekanisme untuk 
membantu kecukupan pangan mereka, 
mereka tak perlu berjibaku mencari 
pekerjaan tambahan baru ke luar 
desa, karena cemas tak bisa makan, 
ata pergi ke pusat perdagangan di luar 
desa yang ramai dan rentan penularan 
virus. Pangan bisa dicukupkan melalui 
inisiatif berupa Unit Mandiri Pangan 
(UMP). 

Memikul Usaha Mandiri 
Pangan Bersama-sama

Unit Mandiri Pangan (UMP) bisa 
didirikan jika masyarakat meng-
upayakan setidaknya empat langkah 
berikut. Tetapi, pertama-tama perlu 
diingat bahwa UMP harus dibangun 
dari semangat bersolidaritas sosial, 
yang menekankan kerelaan untuk 
berkorban demi membantu orang 
lain yang hidupnya jauh lebih rentan, 
baik dalam bentuk tenaga ataupun 
keuangan.

Pertama, untuk pendanaannya, 
desa bisa mendirikan UMP dengan 
memanfaatkan anggaran dari APBDes 
yang diatur dalam Surat Edaran Menteri 
Desa, PDTT, dan Transmigrasi No. 
8/2020 (yang direvisi SE No. 11/2020) 
tentang Desa Tanggap COVID-19 dan 
Penegasan Padat Karya Tunai Desa. 
Di dalamnya, surat itu menyebutkan, 
“Anggaran pengeluaran digeser 
untuk Desa Tanggap COVID-19 pada 
Bidang Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat dan Mendesak 
Desa”. UMP sebagai perwujudan 
“penanggulangan keadaan darurat” 
dapat meminta alokasi dana desa 
untuk keberlangsungan unit usaha ini. 

Kedua, desa perlu merumuskan 
bentuk UMP yang bisa diintegrasikan 

melalui BUM Desa dan/atau posko 
penyaluran pangan. Bentuknya bisa 
pemberian sembako secara mentah 
atau dapur umum laiknya gerakan 
Solidaritas Pangan Yogyakarta. 
Menukil dari Sukasmanto (2016), 
BUM Desa menekankan perannya 
ke arah kewirausahaan sosial untuk 
mengolah aset desa, jasa pelayanan, 
dan usaha lain seturut dengan tipologi 
dan kondisi desa, bagi sebesar-besar 
kesejahteraan masyarakat. Menurut 
UU Desa, BUM Desa yang dikelola 
secara gotong royong dan berlandaskan 
kekeluargaan ini dapat memanfaatkan 
hasil usahanya untuk menggelontorkan 
bantuan untuk masyarakat miskin. 
Jadi, apabila dua bentuk UMP ini 
berdiri, desa tak hanya melangsungkan 
kemandirian pangan dalam bentuk 
usaha jual-beli, tetapi juga dapat 
menjalankan fungsi solidaritas pangan 
bagi kelompok miskin dan rentan.

Ketiga, setelah bentuk dan 
mekanisme UMP terbentuk, desa 
perlu memetakan sumber daya 
manusia (pengurus), aset-aset desa 
yang bisa dijadikan sumber makanan 
(material), dan sarana distribusi 
(transportasi) yang ada di desa untuk 
menyempurnakan inisiatif mandiri 
pangan ini. Apabila desa memiliki 
lumbung pangan masyarakat, hasilnya 
dapat dihimpun dalam UMP. Fokus 
utama UMP malahan untuk menjual 
dan menyalurkan produk-produk dan 
komoditas lokal yang ada di desa,  
tak hanya menyetok sembako atau 
barang-barang lain dari pasar atau 
dari bantuan eksternal seperti Buloh 
dan pemerintah. Pangan lokal seperti 
singkong, ubi, dan hasil tani lokal 
dapat menjadi produk-produk yang 
di-stock. Intinya, memanfaatkan juga 

kapasitas masyarakat desa dalam 
bidang pangan dan pertanian demi 
memberikan keuntungan ekonomi juga 
bagi mereka. 

Terakhir, pelaksanaan UMP di desa 
juga harus diiringi dengan organisasi 
dan pembagian kerja yang strategis 
serta memperhatikan prosedur 
Covid-19 untuk para pengurus. Dari 
bidang kerja pengumpulan bahan 
makanan, perlu ada pembatasan 
jumlah bagi mereka yang pergi ke 
pasar induk atau sumber pangan 
lainnya. Dari segi jual-beli, unit ini bisa 
mengatur apakah mekanisme jual-beli 
berbentuk: (1) pembelian langsung di 
lokasi unit mandiri pangan dengan 
pembatasan jumlah pembeli dalam 
satu ruangan;  atau (2) penyaluran 
door-to-door yang dilakukan beberapa 
pengurus secara terbatas. UMP 
perlu melakukan pendataan jumlah 
penduduk desa terlebih dahulu dan 
kebutuhan pangan apa yang mereka 
inginkan agar tetap menjalankan fungsi 
demokrasi. UMP perlu membentuk 
media komunikasi yang akan menjadi 
wadah untuk mengumumkan  barang-
barang yang tengah dijual atau sebagai 
ruang bagi warga untuk memesan 
kebutuhan pangannya (pre-order), 
misal melalui grup WhatsApp atau 
nomor telepon. UMP juga harus 
mendata siapa saja penduduk desa 
yang tergolong masih mampu untuk 
membeli bahan pangan dan siapa yang 
lebih membutuhkan suntikan pangan 
secara gratis. Ketika melakukan bidang 
kerja masing-masing (pengumpulan, 
administrasi dan pendataan, jual-beli), 
pengurus yang bertugas di UMP perlu 
dibekali alat pelindung seperti masker, 
hand sanitizer atau sabun cuci tangan, 
bahkan sarung tangan.

Ketika Unit Mandiri Pangan bisa 
berdiri di desa secara independen, 
desa setidaknya bisa menjadikan 
warganya sehat dan bertahan hidup 
dari dampak Covid-19 ini. Pemerintah 
desa dan masyarakat pun bisa secara 
langsung melakukan pengendalian 
atas kesehatan warga dan skema 
penyaluran pangan yang diberlakukan 
dengan tepat. 
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Pandemi Covid-19 telah banyak 
membawa dampak signifikan 
terhadap kehidupan. Aspek 

sosial, budaya, ekonomi, bahkan ritual 
keagamaan mengalami perubahan. 
Perubahan ini bekerja pada level 
global, nasional, dan lokal. Salah satu 
perubahan tersebut menyentuh aspek 
paling fundamental hidup manusia, 
yaitu pemenuhan kebutuhan dasar 
yang kini sedang kembali menuju titik 
nadir. 

Beberapa laporan menyebutkan 
bahwa petani (termasuk di dalamnya 
peternak) di beberapa daerah tengah 
terancam, bahkan ada yang sudah 
gulung tikar, akibat wabah Covid-19. 
Padahal, petani adalah tonggak 
utama dalam menjamin pemenuhan 
kebutuhan dasar, yakni pangan. Jika 
petani tidak mampu lagi menanam, 
krisis pangan nampaknya sedang 
bersiap untuk segera datang. Pada 
sisi yang lain, kebijakan Work From 
Home (WFH), stay at home, belajar 
di rumah, physical distancing, hingga 
Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) juga memberi dampak sosial 
ekonomi. Dampak tersebut paling 
dirasakan oleh masyarakat yang bekerja 
di sektor informal, alias masyarakat 

kelas menengah ke bawah. Ibarat 
pepatah, mereka sudah jatuh, ditimpa 
tangga pula. Kemampuan masyarakat 
untuk bertahan mengalami penurunan, 
termasuk mengakses kebutuhan paling 
dasar untuk bertahan hidup: pangan.

Ancaman kr is is pangan di 
masa pandemi Covid-19 adalah 
hantu menakutkan dan menjadi 
ancaman nyata di tengah pandemi 
ini. Menurut David Beasley, Direktur 
Eksekutif World Food Program (WFP) 
yang merupakan bagian dari PBB, pada 
2020 masyarakat dunia yang menderita 
kelaparan terancam meningkat hingga 
265 juta orang. Setengah dari jumlah 
itu akibat pandemi virus corona jenis 
baru (Pikiran Rakyat, 2020). Itu di 
dunia. Di Indonesia ancamannya tak 
kalah memprihatinkan. Berdasarkan 
catatan Global Hunger Indonesia (GHI), 
tingkat kelaparan masyarakat masih 
dalam kategori serius meski sudah 
mengalami penurunan dari 24,9% di 
tahun 2010 menjadi 20,1% di tahun 
2019 (Dzulfaroh, 2019).

Bahkan di tanah air kita tercinta 
yang gemah ripah loh jinawi ini 
dampak Covid-19 terhadap ketahanan 
pangan warga sudah ada contohnya. 
Dikabarkan, di Serang, Banten, empat 
anak kehilangan ibunya di tengah 
pandemi Covid-19 bukan akibat infeksi 
virus, tapi karena serangan jantung 
usai  dua hari kelaparan (Kompas, 
2020). 

Sudah ter jadinya per ist iwa 
kelaparan di tengah pandemi Covid-19 

seharusnya membuka mata dan hati 
kita, dan terutama pemerintah, untuk 
lebih waspada agar krisis pangan yang 
mengerikan tidak terulang kembali. 
Krisis pangan menurut Astuti (2008) 
dalam sejarah telah memicu bencana 
kemanusiaan berupa kesehatan, sosial, 
dan keamanan. Oleh karenanya, dalam 
menghadapi ancaman krisis pangan 
selama pandemi ini diperlukan gerakan 
sosial bersama warga masyarakat 
untuk menjaga ketersediaan pangan 
melalui gerakan lumbung pangan 
warga.

Lumbung dalam Tradisi 
Agraris

Dalam tradisi nenek moyang 
kita yang agraris, lumbung menjadi 
tempat penyimpanan bahan pangan 
yang hanya diambil sesuai kebutuhan. 
Prinsip mengambil sesuai kebutuhan 
itu dilestarikan secara turun-temurun 
guna menjaga ketahanan pangan, 
agar ketahanan pangan dapat 
terjaga. Nenek moyang kita terbiasa 
mengkonsumsi protein hewani hanya 
saat mengadakan acara/hajatan/
ritual/upacara tertentu. Selain hari 
acara penting itu, nenek moyang 
kita tidak mengkonsumsi protein 
hewani, melainkan dahar (makan) 
protein nabati. Sikap ini seakan 
mengisyaratkan suatu pantangan untuk 
menyembelih tanpa alasan yang kuat. 

Selain itu, kebutuhan protein 
harian yang di dapat dari nabati, 
turut mendorong optimalisasi fungsi 

Aktivasi Lumbung 
Pangan Sebagai 
Gerakan Sosial di 
Masa Pandemi

Tri Hariyono
Manajer Devisi Program Pemberdayaan 

Masyarakat Swara Nusa Institute 
Kulonprogo
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pekarangan untuk menanam tanaman 
kaya protein, sekaligus menjadi 
penyedia protein di dalam tanah 
yang berguna untuk menyuburkan 
tanaman. Sikap dan cara hidup nenek 
moyang di Nusantara ini menunjukan 
bahwa kebudayaan leluhur sangat 
memperhatikan ketahanan bahkan 
kedaulatan pangan (Anam, 2014). 

Nenek moyang kita mengidentifikasi 
lumbung ke dalam tiga jenis yaitu: (1) 
Lumbung Benih, yakni ruang khusus 
untuk menyimpan benih-benih yang 
berusia panjang dan dapat disimpan, 
biasanya berupa biji-bijian seperti padi, 
sorgum, jagung, juga anjeli, jewawut, 
atau amaran; (2) Lumbung Hidup, 
yaitu lumbung yang berupa Karang 
Kitri yang terdiri dari Polo Kependem 
seperti singkong, ubi, jalar, gayong, 
talas, uwi, suweg, dan lorkong atau 
porang; Polo Kesampar yang digunakan 
sebagai mulsa hidup dan nutrisi 
simpanan seperti labu; Polowijo yang 
berupa tanaman yang terus menerus 
ditanam seperti sayuran dan tanaman 
bumbu; Polo Kirno yakni pohon yang 
tumbuh tinggi. Dalam lumbung ini 
juga bisa ditanam Pologumantung 
yaitu buah-buahan. Dalam lumbung 

ini bahkan lahan seluas 1 m² pun 
masih bisa digunakan untuk menanam, 
misalnya, kelor (baby moringae), dan; 
(3) Lumbung Pangan yaitu tempat 
penyimpanan hasil bumi yang beraneka 
ragam, semisal beras, sorgum, jagung, 
dan seterusnya (Catatan diskusi Aswaja 
Nusantara 16/04/2020).

Ketersediaan dan keterawatan 
l umbung - l umbung  i t u  a kan 
memudahkan  wa r g a  d a l am 
memastikan pemenuhan kebutuhan 
pangan warga untuk beberapa 
periode atau setidaknya selama 
musim tanam tanaman tertentu. 
Dalam praktiknya untuk memenuhi 
kebutuhan pangan warga tersebut 
kemudian dikembangkan sistem 
Wanapangan, yakni pekarangan 
kolektif warga yang ditanami berlapis-
lapis tanaman, sampai 6-7 lapisan. 
Konsep Wanapangan ini mengajarkan 
kepada warga masyarakat agar tidak 
hanya makan nasi saja, namun 
disarankan untuk mencari sumber 
pangan alternatif seperti ganyong, 
jagung, sorgum, atau ketela. Dalam 
konteks pengembangan lumbung, 
yang dibutuhkan adalah: “Petani 
mendampingi warga untuk memulai 

Lumbung Pangan”.  Melalui proses ini, 
akan lahir inisiasi warga, di mana di 
tanahnya banyak tertanam tanaman 
untuk pemenuhan kebutuhan pangan. 

Di samping itu, penting untuk 
dipahami bahwa untuk mewujudkan 
lumbung pangan warga diperlukan 
kesediaan warga untuk belajar pada 
petani di desanya. Pada sisi lain, petani 
juga berkesadaran untuk mendampingi 
warga dalam memulai pembuatan 
lumbung pangan desa secara gotong 
royong. Posisi petani sangatlah 
penting dan sangat dibutuhkan 
karena hanya melalui petani beserta 
ilmu dan kerelaannya, tanaman akan 
tertanam dengan baik dan dirawat 
sesuai karakter dan sifat tanamannya. 
Sehingga, warga tidak perlu khawatir 
karena warga belajar bersama dan 
berproses bersama untuk memastikan 
lumbung pangannya sendiri. 

Pentingnya Lumbung Pangan
Hari-hari ini di tengah pandemi 

banyak petani mulai fase panen. Pada 
saat yang bersamaan, kebutuhan 
terhadap beras menunjukkan gejala 
peningkatan. Namun, terdapat 
permasalahan terkait harga gabah. Di Fo

to
 D

ok
um

en
ta

si
:In

st
ag

ra
m

 S
ol

id
ar

ita
s.

Yo
gy

ak
ar

ta

Ibu-ibu sedang membersihkan padi hasil panen



22 FLAMMA Review Edisi 57 April 2020

tingkat petani harganya hanya berkisar 
Rp4000,00 per kilogram, sedangkan 
di tingkat konsumen harga beras 
Rp10.000,00 hingga Rp14.000,00 
per kilogram. Terjadi disparitas yang 
tajam. 

Terjadinya hal demikian karena 
petani tidak banyak mempunyai pilihan 
selain harus menjual gabahnya agar 
dapat menanam padi kembali. Selain 
itu petani juga memiliki kebutuhan lain 
yang harus dibayar seperti listrik, air, 
biaya anak sekolah, dan sebagainya. 
Dalam keadaan demikian, petani 
membutuhkan adanya jaminan pasar. 
Komunitas kecil (Dasawisma/warga RT/
RW) bisa menjadi konsumen langsung 
serta menjadikan rantai distribusi 
yang lebih sederhana. Di sinilah 
letak strategis lumbung pangan. Lalu 
bagaimana memulainya? 

Segala bentuk kegiatan memerlukan 
perencanaan. Begitu pula dengan 
perencanaan aktivasi lumbung pangan. 
Lumbung pangan dimulai dengan 
pertama-tama menanam terlebih 
dahulu untuk kemudian menyusun 
rencana demi pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sekitar. Mapping kebutuhan 
penting dilakukan untuk memastikan 
pemenuhan kebutuhan pangan warga. 
Pemetaan kebutuhan sekurang-
kurangnya meliputi kebutuhan pangan 
warga 1 RW dalam 1 bulan yang 
menjadi Titik Kirim/Buffer dari hasil 
panen petani.  

Setelah terpetakan, langkah 
selanjutnya membuat Titik Simpul/
Kirim agar kebutuhan pangan hasil 
panen petani langsung dapat dikirim 
langsung kepada konsumen/pembeli. 
Demi memudahkannya, diperlukan 
suatu platform untuk memastikan 
ketersediaan pangan dan mendukung 
keberlangsungan lumbung (tidak 
terbatas pada data fisik dan ruang 
pertukaran produk) saja, melainkan 
platform juga berfungsi sebagai buffer 
sumber daya yang dimiliki bersama 
oleh warga (meliputi sumber daya 
pengetahuan, barang, finansial. 
sosial/kelembagaan) untuk dapat 
didayagunakan menuju kemandirian 
warga.  

Semangat kemandirian warga 
dalam tata distribusi pangan tidaklah 

lagi mengacu pada Bulog yang hanya 
sebatas menjaga kestabilan harga 
dan ketersediaan pangan (ketahanan 
pangan), serta relasi transaksional. 
Bulog dengan praktiknya yang demikian 
itu justru menekan petani, sehingga 
tidak mungkin mencapai kesejahteraan. 
Berbeda dengan Bulog, lumbung 
pangan di sini lebih menekankan pada 
penguatan relasi sosial, relasi personal 
antar shareholder, kemandirian dan 
kedaulatan pangan, serta upaya untuk 
mensejahterakan semua. 

Pelaksanaan mapping data dapat 
dimulai dari penelusuran budaya 
konsumsi masa lalu dan masyarakat 
adat, yang telah terbukti mampu 
mewujudkan sistem pangan yang 
berdaulat. Maka, corak/pola konsumsi 
tidak terbatas pada pola konsumsi 
yang sekarang terjadi, karena sangat 
mungkin pola konsumsi yang sekarang, 
telah didesain oleh korporasi untuk 
kepentingan mereka sendiri. Terakhir, 
untuk mewujudkan lumbung pangan 
sebagai gerakan sosial warga harus 
ada yang mengambil peran di tiap-tiap 
simpul masyarakat. 
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Pandemi Covid-19 membawa 
dampak yang luar biasa terhadap 
sektor pariwisata, termasuk 

desa wisata. Lokasi pariwisata di 
desa-desa wisata terpaksa ditutup 
untuk sementara, demi membatasi 
penyebaran wabah Covid-19. 
Akibatnya pengelola wisata dan 
warga desa yang menggantungkan 
hidupnya pada pariwisata mengalami 
penurunan pendapatan, bahkan ada 
yang terancam kehilangan pekerjaan. 
Padahal, untuk mencari pekerjaan 
lain di masa pandemi ini tidak 
mudah, karena terbatasnya akses dan 
ketersediaan lapangan kerja. 

Agar tetap memiliki penghasilan 
dan bisa memenuhi kecukupan pangan 
untuk melalui masa pandemi, sebagian 
warga desa wisata kembali ke sektor 
primer. Ada pula warga yang berusaha 
bangkit dengan menjalankan aktivitas 
ekonomi di sektor sekunder, melalui 
pengembangan UMKM (Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah). Sektor primer dan 
sekunder ini dapat menjadi alternatif 
mata pencaharian  masyarakat di saat 
pandemi Covid-19 di desa wisata. 

Desa Wisata Nglanggeran dapat 
menjadi contoh. Saat ini kegiatan 
wisata di Nglanggeran ditutup 
sementara waktu untuk meminimalisir 

penyebaran Covid-19 di obyek 
wisata. Penutupan ini mengakibatkan 
pendapatan para pelaku wisata 
di desa tersebut terpuruk, karena 
kunjungan wisatawan ke Desa Wisata 
Nglanggeran menyentuh angka nol. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, pelaku wisata di Desa 
Wisata Nglanggeran beralih pekerjaan. 
Anggota Pokdarwis (Kelompok Sadar 
Wisata) yang tadinya bekerja di obyek 
wisata Nglanggeran, misalnya, kembali 
bercocok tanam menggarap ladang 
orang agar tetap memiliki penghasilan. 
Ada pula anggota Pokdarwis 
Nglanggeran yang mulai menjalankan 
usaha produksi berbasis potensi desa, 
berupa hasil olahan pertanian kakao 
dan snack khas Nglanggeran.

Namun, akses pasar berpengaruh 
dalam keberhasilan sektor sekunder ini. 
Masalahnya, karena pandemi, akses 
pasar menjadi terbatas dan aktivitas 
usaha menjadi berjalan lambat. Untuk 
mengatasi hal tersebut diperlukan 
peran BUM Desa demi menyokong 
distribusi produk UMKM agar dapat 
menjangkau pasar yang lebih luas dan 
menjadi jaring pengaman ekonomi di 
desa. 

Peran BUMDes dalam 
Menopang Sektor Primer dan 
Sekunder

Sektor primer dan sekunder di desa 
dapat diperkuat melalui peran BUM 
Desa sebagai lembaga yang berfungsi 

meningkatkan ekonomi masyarakat 
desa agar lebih produktif dan 
efektif. Dalam kasus di Desa Wisata 
Nglanggeran, sebenarnya sebelum 
pandemi Covid-19 sudah banyak usaha 
sektor sekunder, berupa UMKM yang 
menjual makanan khas Gunungkidul. 
Strategi UMKM tersebut yaitu dengan 
memanfaatkan peluang pasar yang 
berada di objek wisata, sehingga 
wisatawan yang datang ke objek 
wisata Nglanggeran dapat sekaligus 
berkunjung ke sentra oleh-oleh khas 
Gunungkidul. Namun, UMKM yang 
menjual oleh-oleh khas Gunungkidul 
itu menjadi lumpuh saat pandemi 
Covid-19, karena Nglanggeran ditutup 
sementara. 

Dalam situasi ini, BUM Desa 
bisa membantu UMKM ini dengan 
membuka akses pasar. Sesuai 
pe rannya,  BUM Desa dapat 
menampung ekonomi masyarakat 
yang berkembang menurut ciri khas 
desa, dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa yang 
juga menjawab tren industri UMKM 
yang mulai menurun (Junaidi, 2018). 
Melalui BUM Desa ketergantungan 
usaha masyarakat desa hanya pada 
sektor wisata juga dapat dilepaskan 
dan diarahkan untuk mencukupi 
kebutuhan warga sehari-hari, namun 
tetap mendapatkan pemasukan.

Potensi yang dapat dimanfaatkan 
oleh BUM Desa di sektor primer yaitu 
pertanian, perikanan, dan peternakan 
yang ada di desa. Adapun di sektor 

Penguatan BUMDes 
di Desa Wisata Saat 
Pandemi Covid-19

Ewinda Adlina Hashifa
Asisten Peneliti IRE
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sekunder yang dapat dikembangkan 
adalah pengolahan pangan. Namun 
ada sejumlah hal yang harus dilakukan 
agar BUM Desa bisa memperkuat 
sektor primer dan sekunder. 

Pertama, pemerintah desa harus 
menambahkan modal bagi BUM 
Desa sebagai bagian dari revitalisasi 
penguatan ekonomi masyarakat, 
terutama warga miskin yang terdampak 
Covid-19. 

Hal tersebut dimungkinkan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa 
PDTT Nomor 11 tahun 2019 Pasal 
8 tentang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa tahun 2020, dana desa 
digunakan untuk kegiatan sosial 
dan peningkatan kualitas hidup 
masyarakat desa seperti pengadaan, 
pembangunan, pengembangkan, 
serta pemeliharaan sarana dan 
prasarana ekonomi masyarakat desa. 
Kegiatannya meliputi: (1) usaha 
budidaya pertanian (on farm/off farm) 
dan/atau perikanan untuk ketahanan 
pangan; (2) usaha industri kecil dan/
atau industri rumahan, dan pengolahan 
pasca panen; dan (3) usaha ekonomi 
budidaya pertanian (on farm/off farm) 
dan/atau perikanan berskala produktif 
meliputi aspek produksi, distribusi, 
dan pemasaran yang difokuskan pada 
pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan. 
Dengan adanya peraturan tersebut, 
maka APBDes dapat disalurkan untuk 
menjadi tambahan modal bagi BUM 
Desa untuk memperkuat sektor primer 
dan sekunder sebagai produk unggulan 
desa. 

D i  masa pandemi ,  sektor 
sekunder menjadi sarana dalam 

upaya pengembangan ekonomi lokal. 
Pelaku wisata atau Pokdarwis yang 
beralih pekerjaan diinisiasi untuk 
memanfaatkan bahan baku yang 
tersedia dari potensi lokal untuk 
dijadikan usaha agar tetap dapat 
memenuhi kebutuhan hidup. Maka 
dari itu, perlu adanya dukungan dari 
BUM Des untuk mendorong upaya 
pengembangan ekonomi lokal tersebut. 

Kedua, membangun kemitraan 
dengan kelompok dan pelaku 
ekonomi di desa, perusahaan swasta, 
BUMN, dan pemerintah untuk dapat 
memperkuat dan memperluas pangsa 
pasar. Selain itu, perlu dibuat protokol 
strategi pemasaran (marketing) BUM 
Desa di saat pandemi Covid-19, seperti 
dengan metode jual-beli online, agar 
aktivitas transaksi tetap aman dari 
risiko penyebaran virus Covid-19. 

Pemanfaatan media sosial maupun 
platform e-commerce jual-beli online 
menjadi solusi aman pemasaran 
produk UMKM yang tertera di produk 
BUM Desa saat masyarakat melakukan 
self-isolation di rumah masing-masing. 
Selain aman, transaksi jual-beli ini 
lebih efisien. Lagipula, saat ini perilaku 
konsumsi masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhannya, terutama saat masa 
pandemi, semakin mengarah pada 
sistem online atau layanan daring yang 
mengurangi aktivitas di luar rumah. 
Dalam rangka memperkuat sektor 
primer dan sekunder, produsen juga 
diharapkan dapat aktif dalam bermedia 
sosial untuk menjalankan promosi 
produknya agar dapat menjangkau 
akses pasar yang lebih luas. 

Ketiga, mengganti sementara 
kegiatan usaha desa yang sekiranya 
terdampak oleh Covid-19 ke usaha 

yang masih aman atau tidak terdampak 
Covid-19, seperti usaha penyediaan 
kebutuhan pokok dan bahan pangan 
seperti sembako, sebagai upaya 
ketahanan pangan saat pandemi 
Covid-19 kepada masyarakat yang 
terdampak atau kelompok marjinal. 
Dalam hal ini, perlu adanya solidaritas 
ketahanan pangan kepada sesama 
sebagai bentuk kepedulian sosial di 
saat pandemi Covid-19. 

Usaha penyediaan bahan pangan 
dapat memanfaatkan potensi sektor 
pertanian lokal untuk dijadikan 
produk pangan unggulan desa. Dalam 
mendukung usaha tersebut, juga perlu 
dibangun usaha lumbung pangan 
desa agar masyarakat desa tercukup 
pangannya. Untuk mendukung sektor 
sekunder, perlu ada usaha penyediaan 
bahan baku dan alat-alat produksi baik 
melalui penyertaan modal maupun 
kredit lunak. Selain itu, penting juga 
untuk mengadakan usaha produksi 
dan penyediaan peralatan dan 
perlengkapan penanganan pandemi 
Covid-19 seperti masker, hand 
sanitizer, sabun cuci tangan, sarung 
tangan, dan perlengkapan lainnya agar 
sesuai dengan protokol kerja produksi 
dan terhindar dari penyebaran virus 
Covid-19. 

Keempat, agar UMKM tetap dapat 
bertahan di tengah pandemi Covid-19, 
maka perlu dilakukan penguatan 
sektor sekunder dengan melakukan 
inovasi produk yang berdasarkan pada 
kebutuhan, memperhatikan standar 
kualitas produk, dan memaksimalkan 
layanan pengiriman. Dengan begitu, 
produk yang nantinya disalurkan ke 
BUM Desa untuk dipasarkan, menjadi 
inovatif dan dapat berkelanjutan.
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Judul : Big Farms Make Big Flu:  
   Dispatches onInfectious   
              Desease, Agribusiness, and   
              the Nature of Science
Penulis  : Rob Wallace
Penerbit : Monthly Review Press - 
              New York
Cetakan : Pertama, tahun 2016
Tebal : 400 Halaman
ISBN : 978-158-3675-89-2

Buku karya Rob Wallace, Big 
Fams Make Big Flu ramai 
diperbincangkan kembali di 

tengah kemunculan pandemi Covid-19 
saat ini. Uraian di dalam buku ini 
sangat kontekstual karena semua 
orang di berbagai belahan dunia 

sedang merasakan dampak pandemi 
Covid-19 dan karena memberi refleksi 
kritis terhadap praktik ekstraktif mata 
rantai kehidupan kita selama ini. Rob 
Wallace berlatar belakang sebagai 
Ahli Biologi Evolusi dan Epidemiologi 
di Institute for Global Studies, 
University of Minnesota. Ia dengan 
sangat rinci mengungkap bagaimana 
praktik agribisnis skala besar atau 
global menjadi penyebab kemunculan 
beberapa pandemi dan virus-virus baru 
dalam lintasan praktik neokapitalisme. 
Beberapa pesan kunci yang dapat 
diambil dari buku Rob Wallace ini akan 
tersaji dalam catatan berikut ini.

Per tama ,  per tanian pabr ik 
menciptakan kondisi ideal untuk 
munculnya patogen-patogen baru. Ini 
adalah salah satu uraian wawasan 

mendasar dari Wallace. Kondisi 
yang diciptakan oleh pemeliharaan 
ternak industri telah menghasilkan 
kemungkinan patogen baru dan tak 
terduga sedemikian rupa sehingga 
Wallace cenderung mengatakan 
bahwa “Perusahaan pangan skala 
besar telah memasuki aliansi strategis 
dengan penyebaran influenza”. 
Agribisnis telah tumbuh menjadi 
kompleks industri yang sepenuhnya 
terglobalisasi. Tingkat turnover yang 
terus tumbuh merusak kesehatan 
hewan. Beberapa minggu hewan 
hidup sebelum disembelih memberikan 
kondisi yang menguntungkan bagi virus 
yang sangat patogen dan sangat efektif 
dalam rentang waktu yang sangat 
singkat. Kekebalan alami tidak dapat 
dikembangkan di dalam peternakan 

“Big Farms 
Make Big Flu: 
Dispatches 
on Infectious 
Desease, 
Agribusiness, 
and the Nature 
of Science”

Resensi Buku

Oleh: Ari Wibowo
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yang dibesarkan dan dipelihara secara 
industri. Dari pertanian industri itu, 
penyakit diekspor ke seluruh dunia 
melalui rute korporasi dan jaringan 
perdagangan yang terhubung secara 
global. Lebih jauh kita harus mengakui 
tanggung jawab agribisnis, ilmu 
pengetahuan, dan produksi massal 
industri daging, sejauh ini hanya 
mematuhi aturan-aturan kapitalisme 
global.

Kedua, influenza bersifat multi-
dimensi dan kita tidak bisa menafikan 
hal itu. Semua bukti yang dikumpulkan 
dan  d i sa j i kan  o leh  Wal lace 
menunjukkan satu kesimpulan: bahwa 
apa pun yang dilakukan industri, itu 
membantu—daripada menghambat—
virus untuk berevolusi lebih cepat dan 
menjadi lebih ganas. Wallace merujuk 
ke, misalnya, kasus industri 
babi. Evolusi virus H1N1 
pada babi berkembang 
pesat pada 1990-
an. Ini adalah 
k o n s e k u e n s i 
langsung dar i 
r e o r g a n i s a s i 
i n d u s t r i  d a r i 
peternakan keluarga 
ke peternakan besar. 
Dalam populasi besar 
in i ,  in feks i  sanga t 
sering terjadi sehingga 
influenza terjadi sepanjang 
tahun, tidak lagi musiman. 
Pengenalan babi muda yang 
rentan terhadap patogen ke 
dalam kawanan juga membantu 
penyebaran virus (halaman 133). 

Praktik biosekuriti seperti 
pemusnahan dapat memiliki efek 
merugikan yang serupa; di antara 
strain virus yang bersaing, yang 
menyebar hanya yang berevolusi 
lebih cepat daripada pemusnahan. 
Virus yang sangat patogen ini sering 
dibawa ke tempat lain melalui bahan 
yang terkontaminasi. Semua praktik 
ini memilih patogen yang lebih ganas. 
Perdagangan internasional produk 
ternak dan daging memungkinkan 
patogen dengan cepat melakukan 
perjalanan dari satu sudut dunia ke 
sudut lainnya. Masalahnya, seperti 

yang ditunjukkan Wallace, melekat 
pada industri dan organisasi agribisnis 
global.

Ket iga,  k i ta membutuhkan 
perubahan dalam pertanian. Wallace 
mengidentif ikasi industri yang 
diintensifkan dan diglobalisasi sebagai 
akar masalah. Jadi, bagaimana 
sekarang? Haruskah kita kembali ke 
bentuk-bentuk praktik pertanian yang 
lebih “tradisional” lainnya? Wallace 
jelas tidak naif. Sebaliknya, ia berulang 
kali merujuk pada karya almarhum 
ahli biologi Marxis Richard Levins, 
yang menganjurkan pendekatan 
ket iga di luar dikotomi praktik 

pe r t an i an  pada t 
karya dan padat 
moda l .  Lev in s 
(2005) menyebut 
cara ketiga ini 
“pengetahuan 
d a n 
pemikiran 
pertanian 
y a n g 
luas”. 

Contoh kasusnya adalah Kuba, di 
mana pertanian direorganisasi secara 
mendalam pada 1990-an setelah 
runtuhnya Uni Soviet. Perkebunan tebu 
dan pertanian lain dengan monokultur 
diberikan kepada koperasi lokal yang 
memulai proyek diversifikasi sambil 
menganut banyak prinsip ekologi. 

Agroekologi ini menjadi panutan 
bagi  gagasan-gagasan Levins 
tentang pembangunan pertanian 
yang berorientasi masa depan, atau 
pertumbuhan tetapi berkelanjutan. 
Wallace setuju dan melihat manfaat 
dalam pola spasial 
yang beragam 
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(“mosaik yang direncanakan”, dalam kata-kata Levins) 
penggunaan lahan yang diarahkan pada kekhasan 
regional tanah, vegetasi, iklim, kepadatan populasi, 
dan sebagainya. Dalam hal munculnya penyakit, 
koperasi ini membantu membatasi jumlah penularan 
melalui produksi lokal dan melalui pengendalian hama 
biologis dan alami yang memanfaatkan predator dan 
hewan serta tanaman bermanfaat lainnya. Secara 
umum, gagasan pengelolaan hama terpadu muncul 
di seluruh buku Wallace sebagai salah satu strategi 
yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang 
diciptakan oleh praktik pertanian saat ini.

Berdamai dengan Pandemi ala Rob 
Wallace?

Menjelang akhir buku, Wallace dan rekan-rekannya 
mengembangkan kerangka kerja “Structural One 
Health”, yang merangkum upayanya untuk menangkap 
konteks dan kompleksitas evolusi penyakit. Dengan 
konsep inilah dia menyatukan banyak wawasan ke 
dalam pertanian global dan patogen dalam kerangka 
kerja penelitian yang memperhatikan kehidupan 
patogen “lebih lokal” dan bersifat “transdisipliner”. 
Dari sudut pandang geografi kritis, referensi Wallace 
(mis. Harvey 2006) sangat menarik. Konsep seperti 
“perbaikan tata ruang” secara efektif digunakan 
ketika ia menggambarkan lokasi dan relokasi bisnis 
pertanian. Wallace juga menyentuh literatur kritis 
yang menghubungkan industri daging neoliberal 
dengan masalah kesehatan masyarakat. Industri 
daging telah berhasil meningkatkan nilai lebih 
dengan memperkenalkan produksi massal sambil 
mengeksternalisasi biaya. Krisis yang membayangi 
dari akumulasi berlebihan telah dan diselesaikan 
dengan memperkenalkan produk-produk daging baru 
seperti nugget ayam. Potensi krisis kelebihan produksi 
daging diselesaikan dengan membuat konsumen makan 
lebih banyak daging. Perbaikan spasial di sini menjadi 
benar-benar terlihat dalam peningkatan ukuran tubuh 
konsumen (Guthman dan Depuis, 2005).

Analisis Wallace tentang pertanian patogen 
mungkin dapat diperluas secara bermanfaat dengan 
memanfaatkan teori risiko. Misalnya kita dapat 
menggunakan lensa “masyarakat berisiko” dari Ulrich 
Beck (1992). Masyarakat modern, menurut Beck, 
menyelesaikan masalah mereka melalui perbaikan 
teknologi. Ini adalah kejumawaan manusia di tengah 
jargon-jargon Revolusi Industri 4.0. Perbaikan ini, 
bagaimanapun, tidak begitu banyak menyelesaikan 
masalah, seperti memindahkan risiko pada peningkatan 
teknologi lebih tinggi. Risiko kekurangan energi 
misalnya digantikan dengan eskalasi nuklir. 

Dengan frustrasi, para pemimpin “kapitalosentris” 
dunia (Gibson-Graham, 1996) tidak melihat perlunya 

perubahan, malah mendorong intensifikasi lebih 
lanjut praktik-praktik agroindustri dan aliran modal 
dan komoditas global yang tidak terkendali. Menurut 
Rob Wallace, sistem pangan agroindustri seperti ini 
tidak dapat terus dipertahankan.  Kapital terbukti 
menjadi ujung tombak perampasan tanah hutan primer 
dan lahan petani kecil di seluruh dunia. Investasi ini 
mendorong deforestasi dan menyebabkan munculnya 
penyakit. Kompleksitas dan keberagaman fungsional 
yang direpresentasikan dari lahan yang luas ini 
dibabat sedemikian rupa sehingga patogen-patogen 
yang tadinya dikurung menyebar ke dalam peternakan 
lokal dan komunitas manusia. Singkatnya, pusat-pusat 
kapital, seperti London, New York, dan Hong Kong 
harus dilihat sebagai sarang penyakit yang utama.

Refleksi terakhir dari buku karya Rob Wallace ini, 
mengajak kita untuk melakukan perubahan secara 
radikal. Kapan momentumnya? Saat ini, di tengah 
pandemi Covid-19 ini kita dapat memilih “portal” dan 
mendesain ulang kehidupan kita selanjutnya. Untuk 
mengurangi kemunculan virus-virus baru, produksi 
pangan harus berubah secara radikal. Otonomi petani 
dan sektor publik yang kuat dapat membatasi kerusakan 
lingkungan dan penyakit. Caranya, perkenalkan 
varietas pangan dan tanaman yang beragam, serta 
restorasi strategis, baik di lahan pertanian maupun di 
tingkat regional. Lalu, dorong kemandirian produksi 
pakan hewan skala komunitas dan lokal, hubungkan 
produksi yang adil dengan sirkulasi yang adil dalam 
mata rantai ekonomi pertanian. Selain itu, subsidikan 
harga dan program konsumen yang mendukung 
produksi agroekologi dan pertahankan eksperimen 
ini dari tekanan ekonomi neoliberal atas individu dan 
komunitas, bahkan ancaman represi negara yang 
ditunggangi kapital. 

Refleksi terakhir dari buku karya Rob 
Wallace ini, mengajak kita untuk 

melakukan perubahan secara radikal. 
Kapan momentumnya? Saat ini, di 

tengah pandemi Covid-19 ini kita dapat 
memilih “portal” dan mendesain ulang 

kehidupan kita selanjutnya. Untuk 
mengurangi kemunculan virus-virus 

baru, produksi pangan harus berubah 
secara radikal.






