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Pandemi Menimbulkan Kerentanan 
Sosial-Ekonomi di Desa
Pandemi COVID-19 telah berdampak secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat 
perdesaan. Studi yang IRE lakukan tentang Gunungkidul menunjukan bahwa Pan-
demi Covid-19 menimbulkan berbagai kerentanan multidimensi bagi desa, khu-
susnya desa yang bergantung pada sektor pariwisata. Pada awal masa pandemi 
penutupal n 42 obyek wisata yang ada di Gunungkidul berdampak pada 3.635 
pelaku wisata di desa. Sektor UMKM desa di Gunungkidul yang menjadi pengger-
ak sektor wisata juga ikut terdampak. Ketiadaan wisatawan menyebabkan para 
pelaku UMKM lokal di desa tidak bisa memasarkan hasil produksi mereka.  Dinas 
Koperasi UKM Gunungkidul mendata ada sebanyak 20.846 usaha mikro kecil me-
nengah (UMKM) yang terkena dampak penyebaran Corona. Dampak yang paling 
terasa yakni penurunan omzet pendapatan selama pandemi berlangsung. Selain 
pelaku wisata dan UMKM di desa, dampak juga turut dirasakan petani dan ne-
layan yang tidak dapat memasarkan hasil panen dan hasil tangkapan ikan akibat 
berkurangnya permintaan pasar. Arus balik pekerja yang terkena PHK dari kota 
pun telah menjadi beban baru bagi desa. Temuan-temuan masalah tersebut juga 
terkonfirmasi dalam agenda FGD yang dilakukan IRE bersama perwakilan kepala 
kaluarahan di Gunungkidul pada Juni 2020 (IRE:2020a).

Selain temuan masalah dalam desk study dan FGD mengenai dampak pandemi 
covid-19 di Gunungkidul, Riset aksi IRE (2020) di Kalurahan Sendangagung (Sle-
man, DIY) dan Desa Karangrejo (Magelang, Jawa Tengah) menemukan bahwa 
COVID-19 juga  menunjukan bahwa pandemi mempengaruhi resiliensi mas-
yarakat perdesaan baik di sektor pertanian maupun wisata. Kerentanan tersebut 
disebabkan oleh ketergantungan pada satu platform penghidupan . Sama halnya 
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seperti di  Gunungkidul, hal ini juga dirasakan oleh 
masyarakat Karangrejo dan sebagian masyarakat 
Sendangagung. Riset ini juga menemukan bah-
wa perempuan dan kelompok marjinal mengalami 
dampak yang paling parah dibandingkan kelompok 
lainnya, seperti kehilangan pekerjaan, kekerasan, 
dan beban ganda yang disebabkan oleh ketimpa-
ngan gender dalam rumah tangga (IRE:2020)

IRE juga melakukan kajian terhadap dampak pan-
demi terhadap pemerintah desa: Pertama, adanya 
PP Nomor 6 dan Nomor 8 yang mengatur soal real-
okasi Dana Desa untuk BLT dan adanya Padat Karya 
Tunai Desa (PKTD) telah mengintervensi kewenan-
gan desa dan menimbulkan pelemahan ruang fiskal 
desa. Kedua, adanya carut marut data penerima 
bantuan sosial dari kementrian sosial  tidak hanya 
menimbulkan gesekan sosial  dan menggerus mo-
dal sosial masyarakat, tapi juga menambah beban 
desa  dan membuat penyaluran bantuan tidak tepat 
sasaran. Ketiga, kebijakan pemulihan covid nasional 
melalui PP Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemuli-
han Ekonomi Nasional (PEN) lebih banyak berfokus 
pada program pemulihan ekonomi makro. Adanya 
skema pemberian jaminan sosial  dan bantuan so-
sial langsung cenderung menimbulkan ketergan-
tungan masyarakat pada pemerintah. Sedangkan 
keberadaan program yang mendorong pember-
dayaan dan alternatif livelihood masih lemah. Keem-
pat, peran pemerintah desa dalam meningkatkan 
kapasitas dan memberdayakan institusi lokal ma-
sih belum optimal untuk mendukung pemulihan 
dampak sosial-ekonomi. Desa disibukkan de ngan 
proses penyaluran program bantuan langsung. 
(IRE:2020a,2020b,2020c). 

Peluang Pemulihan Dampak Sosial-
Ekonomi dari Modal Sosial
Selain temuan mengenai dampak negatif pandemi 
terhadap kondisi  sosial-ekonomi di desa, IRE juga 
menemukan adanya peluang-peluang kebang-
kitan masyarakat di desa melalui modal sosial dan 
lahirnya berbagai bentuk inisiatif lokal. Modal so-
sial yang relevan dalam penanggulangan bencana 
bisa berpijak pada konsep Robert Putnam (1993). Ia 
memahami modal sosial sebagai kekuatan kolektif  
yang relevan bagi bekerjanya masyarakat sipil dan 
pembangunan sosial. Dengan modal sosial itu, mas-

yarakat memiliki organisasi sosial yang memegang 
kepercayaan (trust) norma dan jaringan  sosial yang 
memungkinkan organisasi ini dapat melaksanakan 
kegiatan secara lebih terkoordinasi dan anggotanya 
dapat berpartisipasi dan bekerja sama secara efisien 
dan efektif dalam mencapai tujuan bersama, me-
mengaruhi produktifitas secara inidividual maupun 
kelompok (Bambang Hudayana: 2017). 

Di sisi lain, modal sosial memiliki dua dimensi yaitu 
dimensi kognitif (kultural) dan dimensi struktural 
(Bain dan Hicks dikutip Krishna dan Shradder dalam 
Syahra, 2003). Dimensi kognitif berkaitan dengan 
nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi 
kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang men-
dorong ke arah terciptanya kerja sama dalam mas-
yarakat guna mencapai tujuan bersama. Dimensi 
struktural merupakan susunan, ruang lingkup or-
ganisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada 
tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong ter-
jadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat 
bagi masyarakat (SOSIOGLOBAL : 2019)

Bukti bahwa modal sosial menjadi kekuatan pemu-
lihan salah satunya ditunjukan oleh program IRE 
dalam revitalisasi usaha kerajinan batik di Desa Pu-
lungsari Imogiri Bantul dengan mendayagunakan 
modal sosial komunitas. Bencana gempa bumi Yo-
gyakarta pada tahun 2006 membuat mereka ter-
panggil untuk memperkuat modal sosialnya de-
ngan menghidupkan kembali perkumpulan  sosial 
seperti kelompok arisan, kelompok, pembatik dan 
petani. (Bambang Hudayana: 2017). 

Dalam konteks pandemi, modal sosial yang dimiliki 
masyarakat desa baik secara kultural maupun struk-
tural merupakan sebuah peluang dan kekuatan un-
tuk mendorong pemulihan sosial-ekonomi akibat 
dampak pandemi covid-19. Beberapa contoh nyata 
tentang transformasi modal sosial melalui berbagai 
insiatif lokal, baik secara kultural maupun struktural 
ditemukan IRE dalam studi tersebut. Di Gunung-
kidul misalnya terdapat inisiasi pasar sedekah yang 
digagas oleh warga Dusun Walikan, Desa Pulutan, 
Kecamatan Wonosari. Warga yang mengalami kesu-
litan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat 
datang ke pasar yang digelar setiap sepekan sekali 
ini.  Pasar sedekah ini mulanya diinisiasi oleh seo-
rang warga, lalu kemudian direplikasi oleh lembaga 
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takmir masjid desa dengan dukungan dan penye-
diaan sarana berbelanja (IRE:2020a)

Tidak hanya di Gunungkidul, hasil riset IRE baik di 
Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang  juga 
memotret bahwa masyarakat  desa memiliki modal 
sosial yang beragam untuk mengatasi dampak pan-
demi covid-19.  Di Desa Sendangagung misalnya, 
IRE menemukan keberadaan institusi lokal Kelom-
pok Wanita Tani (KWT) merupakan kekuatan bagi 
terbangunnya pemulihan sosial ekonomi, terutama 
dalam segi ketahanan pangan lokal dan pengem-
bangan ekonomi lokal berbasis pertanian. Namun,  
pemberdayaan KWT di Sendangagung masih be-
lum terbangun dan terorganisir, sehingga potensi 
sumber daya alam masih belum terkelola dan ter-
manfaatkan untuk menggerakan ekonomi desa 
(IRE: 2020b)

Sementara itu, di Desa Karangrejo, adanya kelom-
pok penggerak wisata desa yang menginisiasi 
tumbuhnya alternatif mata pencaharian melalui 
pengembangan rempah-rempah juga menunju-
kan bahwa masyarakat desa memiliki andil dalam 
memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada 
di desa. Dalam pengembangan produk rempah ini, 
masyarakat berswadaya untuk melakukan penge-
masan dan pemasaran secara online. Berkat upa-
ya ini, para ibu dan perempuan guide wisata yang 
sempat mengalami pelemahan ekonomi akhirnya 
mampu perlahan bangkit (IRE:2020c). 

Menilik bentuk modal sosial dan inisiatif lokal di 2 
kabupaten, Sleman dan Magelang, kita dapat men-
gurai adanya perbedaan cara beradaptasi dalam 
menghadapi pandemi. Di Sendangagung, insitu-
si ekonomi lokal KWT yang merupakan bentukan 
pemerintah cenderung memiliki daya lenting yang 
lemah karena belum sistem pengorganisiran dan 
kelembagaan yang masih lemah. Sedangkan, di 
Desa Karangrejo, inisatif lokal yang lahir dari swa-
daya kelompok perempuan penggerak wisata di 
desa yang lahir dari masyarakat cenderung memiliki 
daya lenting yang lebih kuat dan mampu beradap-
tasi di masa pandemi.

Ada perbedaan antara daya lenting institusi lokal 
bentukan pemerintah dan institusi lokal yang lahir 
dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan proyek 
ekonomi lokal berbasis berbasis masyarakat desa 

yang digerakan dari atas oleh pemerintah cend-
erung rentan dan mudah runtuh. Sedangkan, Insti-
tusi ekonomi lokal yang digerakkan secara mandiri 
oleh aksi kolektif warga masyarakat, lebih kokoh dan 
tahan lama karena ditopang oleh fondasi sosial (ke-
percayaan, kerjasama, pembelajaran, swadaya, soli-
daritas dan tanggung jawab) yang kuat (Sutoro Eko: 
2013)

Dibalik keberagaman bentuk modal sosial masya-
rakat, temuan IRE tentang tumbuhnya modal sosial 
dan lahirnya inisiatif lokal tersebut tentu merupakan 
sebuah peluang bagi pemulihan dan kebangkitan 
desa secara sosial ekonomi. Namun,  tanpa adanya 
dukungan melalui advokasi sistem dan kebijakan 
yang responsif, modal sosial dan inisiatif lokal tidak 
akan bertahan secara berkelanjutan. Hal inilah se-
jalan dengan riset IRE yang menujukan bahwa mod-
al sosial tidak akan mampu menjadi solusi berkelan-
jutan jika tidak dikelola dan dilembagakan melalui 
dorongan kebijakan yang diiringi kesadaran pemer-
intah serta masyarakat. Modal sosial bukan barang 
statis yang dimiliki masyarakat lokal lalu serta merta 
menjadi modal ekonomi. Diperlukan proses trans-
formasi modal sosial menjadi modal ekonomi, dan 
di tengah proses transformasi tersebut  terdapat 
proses politik (modal politik). Modal dan proses poli-
tik yang baik seperti  kepemimpinan, tata kelola,ke-
percayaan, legitimasi, visi, aksi kolektif dan kebijakan 
yang baik akan mengurangi faktor-faktor politik 
yang merusak seperti kartel, oligarki, dan monopo-
li, serta memperkuat modal sosial dan akan meng-
hasilkan modal ekonomi yang lebih besar. Karena itu 
dibutuhkan jembatan untuk meng antarkan  modal 
sosial menjadi modal ekonomi (Sutoro Eko, 2013).

Advokasi dan Pendampingan IRE di 
Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan hasil riset aksi IRE (2020) Di dua desa di 
dua kabupaten, Magelang dan Sleman, IRE melaku-
kan respon dan tindaklanjut advokasi dan pen-
dampingan terhadap pemerintah desa dan kelom-
pok masyarakat di desa. Hal ini merupakan upaya 
untuk “menjembatani” lahirnya modal sosial men-
jadi modal ekonomi dan modal politik yang kuat. 
Dari hasil pendampingan dan advokasi tersebut, 
di Desa Karangrejo misalnya muncul sebuah gera-
kan kolektif yang mampu menjadi alternatif mata 
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pencaharian masyarakat terdampak covid dengan 
memanfaatkan rempah-rempah sebagai poten-
si lokal desa. Inisiatif  ini kemudian dikembangkan 
kelompok penggerak wisata desa untuk ke dalam 
peta jalan perencanaan dan pengembangan Kam-
pung Rempah Desa. Berkat proses advokasi yang 
dilakukan,  inisiatif lokal ini dapat diakomodir oleh 
pemerintah desa ke dalam RKPDesa 2021. Tidak ha-
nya itu, inisiasi pengembangan  kampung rempah 
tersebut juga melibatkan lembaga ekonomi lokal 
desa lainnya seperti BUM Desa dan KWT. Melalui up-
aya pengembangan Kampung Rempah ini diharap-
kan dapat mendorong transformasi pemulihan 
kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak 
pandemi Covid-19. Selain Karangrejo, proses pen-
dampingan dan advokasi kelompok KWT di Kalura-
han Sendangagung juga telah mendorong lahirnya 
dukungan dan kebijakan pemerintah desa untuk 
menganggarkan program pemberdayaan ekonomi 
melalui KWT. 

Kesimpulan: 
Refleksi penting dari kajian studi, riset aksi dan 
proses advokasi pendampingan IRE di dua desa di 
Kabupaten Sleman dan Magelang memberikan 
beberapa simpulan penting: Pertama, Desa perlu 
didorong untuk melahirkan kebijakan yang mam-
pu mendukung, memfasilitasi , memberdayakan 
dan mengorganisir gerakan kolektif melalui insti-
tusi lokal Kedua, Program-program pemberdayaan 
masya rakat dalam rangka pemulihan dampak pan-
demi Covid-19 dapat lahir dari proses transformasi 
modal sosial yang berasal dari masyarakat baik se-
cara kultural maupun struktural, serta modal politik 
berupa kebijakan yang responsif pandemi Covid-19 
dari pemerintah desa. Ketiga, Desa perlu mengem-
bangkan dan mendorong lahirnya mata pencahari-

an alternatif berbasis potensi lokal. 

Rekomendasi:
Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu 
mendorong kebijakan dan regulasi soal pemulihan 
ekonomi yang  tidak hanya berfokus pada pemu-
lihan makro ekonomi  atau bantuan sosial tunai, 
tapi juga fokus pada aktivitas dan  kegiatan pem-
berdayaan yang mampu memfasilitasi penguatan 
kelompok dan transformasi gerakan sosial di Desa. 
Kedua, Desa perlu didorong dan difasilitasi untuk 
dapat mendorong program pemberdayaan berba-
sis modal sosial  melalui institusi lokal desa yang 
mampu menciptakan alternatif mata pencaharian 
melalui kebijakan yang inklusif dan responsif. 
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