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ABSTRAK 

Pendahuluan Penyebaran Covid-19 bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah 

kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang berdampak pada aspek 

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan kearnanan, serta kesejahteraan masyarakat di 

Indonesia. Salah satu upaya yang dilaksanakan saat ini adalah meningkatkan ketangguhan 

(resilience) dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyebaran dan penanganan terdampak 

pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuaaan untuk : 1. Mendeskripsikan  ketangguhan/resiliensi 

masyarakat terhadap bencana khususnya di desa pinggiran kota yang masih abai terhadap virus Covid 

19. 2. Menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dan selanjutnya mampu 

pulih kembali setelah bencana berlalu. 3. Menganalisis peran stakeholder terhadap resiliensi 

masyarakat pinggiran kota di masa pandemic Covid 19. Metode penelitian yang digunakan adalah 

dengan pendekatan kualitatif, melakukan studi kasus di kampung Cempluk desa Kalisongo 

Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan tipologi desa pinggiran kota. Pengambilan data 

melalui diskusi terfokus terhadap tokoh masyarakat penggerak Kampung Tangguh, dan studi 

mendalam terhadap 30 mayarakat Kampung Cempluk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : upaya 

untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana ini dapat dilakukan 

melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan diri 

menghadapi bencana. Kegiatan yang dilakukan masyarakat adalah mengidentifikasi respon 

masyarakat terhadap pandemic Covid 19, menganalisis persepsi mayarakat terhadap inovasi 

Kampung Tangguh sebagai model rekayasa sosial.  Peran stakeholder cukup menonjol dalam  

rekayasa sosial yang dengan memanfaatkan kearifan lokal dan modal gotong royong sebagai 

kesadaran kolektif dalam adaptasi baru. Masyarakat desa secara sadar merespon keadaan dengan 

upaya lebih berdaya. Konsep Kampung Tangguh dibuat oleh stakeholder sebagai pedoman atau 

rujukan yang lebih akurat, karena telah diuji dalam komunitas desa dan juga kawasan pinggiran kota 

dengan berbagai karakter sosial. Hal ini dilakukan karena penyebaran Covid-19 sangat cepat 

sehingga segala sistem yang dibuat untuk menanggulanginya juga harus secara cepat bisa direplikasi 

ke seluruh wilayah. 

Kata Kunci : peran stakeholder, resiliensi masyarakat,  pandemi Covid 19 

PENDAHULUAN 

World Health Organization (WHO) menetapkan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai ‘pandemi’ 

global pada 11 Maret 2020, setelah melewati fase ‘wabah’ di Wuhan dan fase ‘epidemi’ yang 

melanda seluruh wilayah Tiongkok. Penetapan pandemi didasarkan pada persebaran Covid-19 secara 

geografis yang telah mencapai 114 negara. Data penyebaran kasus Covid-19 telah menjangkau enam 
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wilayah global, yaitu Afrika, Amerika, Mediterania Timur, Eropa, Asia Tenggara dan Pasifik Barat. 

Mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2020, peningkatan kasus covid-19 dan pasien yang 

meninggal terus bertambah. Pada bulan Juli 2020 menurut data WHO (2020) terdapat 216 negara 

dan wilayah yang terkonfirmasi kasus Covid-19 dengan jumlah 13.876.441 orang dan 593.087 orang 

yang terkonfirmasi tersebut meninggal dunia. Prediksi dengan pemodelan dan simulasi terkait waktu 

berakhirnya pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh sejumlah ahli. Namun, sebagian dari hasilnya 

prediksi tersebut telah terbukti tidak sesuai dengan kondisi kekinian.  

Melalui laman situsnya, WHO menginformasikan telah mengadakan komunikasi jaringan pakar 

internasional, yang mencakup beberapa topik seperti manajemen klinis, laboratorium dan virologi, 

pencegahan dan pengendalian infeksi, pemodelan mabidangtika, seroepidemiologi, penelitian dan 

pengembangan untuk diagnostik, terapi dan vaksin, sebagaimana yang sering ditampilkan dalam 

telekonferensi, mulai awal Januari. Kandidat vaksin Covid-19 yang direncanakan WHO mencakup 

17 kandidat vaksin dalam evaluasi klinis dan 132 dalam evaluasi praklinis. WHO menyarankan untuk 

melihat langkah Negara Cina dan beberapa negara lain yang telah berhasil memperlambat 

penyebaran pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah 

kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang 

berdampak pada aspek politik, ekonotni, sosial, budaya, pertahanan dan kearnanan, serta 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah 

mengeluarkan Keppres nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran 

Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020. 

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, 

penanganan pandemi Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional 

karena dampak pandemi telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang 

membahayakan bagi perekonomian nasional. Pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden Joko Widodo 

kembali mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2020 terkait Komite 

Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui Perpres 

tersebut, pemerintah membubarkan 18 badan/komite/Satgas/tim, serta membentuk komite kebijakan, 

satuan tugas penanganan Covid-19 dan satuan tugas pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. 

Salah satu upaya yang dilaksanakan saat ini adalah meningkatkan ketangguhan (resilience) dan 

kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyebaran dan penanganan terdampak pandemi Covid-

19.  

Ketangguhan masyarakat terhadap bencana menggambarkan kemampuan masyarakat dalam 

menghadapi bencana dan selanjutnya mampu pulih kembali setelah bencana berlalu. Upaya untuk 

meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana ini dapat dilakukan melalui 

peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi 

bencana. Tulisan ini bermaksud menganalisis kondisi dan perkembangan Covid-19 di Kampung 

Cempluk Desa Kalisongo  Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Gerakan 

intervensi Kampung Tangguh sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan 

Covid-19 dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi Covid-19, berdasarkan kajian literatur dan 

hasil penelitian lapangan di Kampung Cempluk Desa Kalisongo.   

Rapid Assesment (kajian cepat) dilakukan di Desa Kalisongo dengan tipe sub-urban dan merupakan 

daerah berpotensi terdampak Covid-19. Sebelum tahun 2000 desa ini masih terisolir dengan suasana 

desa yang kental. Belum ada akses jalan beraspal dan jalan penghubung anatar desa. Dengan 

dibukanya jembatan UNMER di desa ini menjadi terhubung dengan wilayah kota dan daerah 

sekitarnya. Sehingga mengalami perubahan cepat menjadi desa pinggiran kota (sub-urban), terlebih 

setelah Universitas Brawijaya membangun kampus II di desa ini, menjadikan modal komunitas Desa 

Kalisongo sebagai daerah lingkar kampus yang semakin ramai. Diawali dengan survey terhadap 50 

rumahtangga di kampung Cempluk tentang bagaimana persepsi dan bagaimana implementasi 

Kampung Tangguh, dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap tokoh 

masyarakat, para aktivis Kampung Tangguh dan rumahtangga biasa.   
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Penelitian ini bertujuaaan untuk : 1. Mendeskripsikan  ketangguhan/resiliensi masyarakat terhadap 

bencana khususnya di desa pinggiran kota yang masih abai terhadap virus Covid 19. 2. 

Menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana dan selanjutnya mampu pulih 

kembali setelah bencana berlalu. 3. Menganalisis peran stakeholder terhadap resiliensi masyarakat 

pinggiran kota di masa pandemic Covid 19. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian studi kasus di kampung 

Cempluk desa Kalisongo Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan tipologi desa pinggiran 

kota (suburband). Desa ini berbatasan dengan kota Malang, dimana penduduknya mempunyai 

mobilitas yang tinggi setiap hari pulang balik bekerja di kota Malang sebagai pekerja sector 

konstruksi, menjadi tukang dan kuli bangunan serta sebagai pemborong dan kontraktor. Penelitian 

ini dianalisis dengan pendekatan penelitian kualitatif yang  didukung dengan data kuantitatif 

pengisian kuisioner dan wawancara untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian. 

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive  sampling. Pengambilan data melalui diskusi 

terfokus terhadap tokoh masyarakat penggerak Kampung Tangguh, wawancara terhadap 30 orang 

warga dan studi mendalam terhadap 10 orang masyarakat Kampung Cempluk. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Resiliensi Masyarakat Kampung Cempluk terhadap Bencana Covid 19 

Ketangguhan masyarakat terhadap bencana (community resilience) adalah  kemampuan untuk 

mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi risiko akibat bencana, serta tetap tumbuh 

berkembang menuju masyarakat yang berfungsi optimal dan terhindar dari kondisi yang negatif. 

Menurut Sulistyaningsih dan Widiyanta (2018), ada tiga indikator yang menggambarkan masyarakat 

Kampung Cempluk yang tangguh terhadap bencana yakni: 

1. Mampu mengatasi dan menyesuaikan diri dengan situasi baru akibat bencana, 

2. Tetap tumbuh berkembang, adanya personal and social growth, dan  

3. Terhindar dari kondisi yang negatif, patologi mental dan sosial. 

Dikemukakan oleh Satgas Kampung Tangguh, bahwa : 

“ …. kehidupan masyarakat desa di Kabupaten Malang merasakan dampak luar biasa pada 

sektor Pertanian, Ketenagakerjaan dan Sosial. Seluruh elemen masyarakat yang terdampak 

Covid-19 perlu memiliki strategi adaptasi dan ketangguhan tinggi di tengah ketidakpastian 

masa berakhirnya pandemic, ketangguhan kelompok masyarakat terhadap Covid-19 juga 

diperlukan hingga eskalasi yang paling kecil, seperti Desa/Kampung, Dusun, RW dan RT. 

Masyarakat desa di Kabupaten Malang bersinergi dalam gerakan sosial kampung Tangguh, 

bertumpu sepenuhnya pada kekuatan gotong-royong masyarakat desa. Pengurus satgas yang 

dibentuk hingga level terendah di wilayah desa memiliki pedoman yang terarah, efisien, 

efektif, dan spesifik untuk diimplementasikan di tingkat kampung/RW/komunitas. 

Implementasi konsep Kampung Tangguh dari perencanaan hingga pelaksanaan bukan berarti 

membangun struktur organisasi yang baru di masyarakat, tetapi proses restrukturasi sistem 

yang telah ada di desa/kampung”.  

Perspektif sosiologi lingkungan memandang bahwa bencana seringkali dipahami berdasarkan 

persepsi manusia atau masyarakat, dan atas apa yang mereka rasakan terkait pengalaman emosional 

pada kejadian-kejadian yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Bencana merupakan 

salah satu bagian definisi yang disusun dalam suatu konteks sosial budaya hidup masyarakat yang 

mengalami bencana (Pramono, 2016). Sjoberg (1962) menekankan bahwa  pola kehidupan 
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masyarakat saat bencana, karena studi tentang bencana difokuskan pada perilaku individu dan 

kelompok dalam kondisi tekanan (stress). Menurut Stallings (1991), dampak bencana yang dialami 

berbeda-beda menurut kelas-kelas sosial. Seringkali masyarakat gagal melihat isu-isu yang ada 

sebelum peristiwa terjadi, masyarakat harus secara kritis mengenali sifat bencana, kemudian 

bertindak sesuai dengan sistem sosial ketika risiko ditempatkan dalam hubungannya satu dengan 

yang lain, lingkungan mereka, hubungan timbal balik yang dapat dipahami sebagai kerentanan 

individu, rumah tangga, komunitas atau masyarakat.  

Perspektif sosiologi terhadap bencana dapat dijadikan suatu proses saling memahami antarpihak 

terkait penyusunan kegiatan dan program. Jika strategi manajemen bencana menjadi acuan dalam 

perilaku manusia atau kelompok sosial untuk menghadapi bencana yang efektif, strategi tersebut 

perlu dikembangkan dan diterapkan menjadi bagian hidup manusia atau kelompok yang mengalami 

suatu ancaman bencana dalam kehidupan sehari-hari. 

”Kesehatan merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat desa di tengah pandemi, namun 

kebutuhan ekonomi tidak bisa dihentikan untuk menjaga kelangsungan hidup. Bencana 

pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan, masyarakat desa perlu keluar lingkungannya 

untuk memutarkan roda perekonomiannya. Ketangguhan masyarakat terus diperlukan untuk 

menghambat dan menangani dampak Covid-19 yang suatu saat masih dapat menimpa salah 

satu masyarakat di sekitarnya” (ADL, Mei 2021). 

Selanjutnya dikemukakan bahwa kekompakan masyarakat, perempuan-laki-laki, tua-muda adalah 

kekuatan dan resiliensi yang sangat penting. 

“ …. Peran perempuan dalam penanggulangan bencana non-alam Covid-19 sangat penting 

dalam persepektif sosial. Perempuan disini cepat tanggap, selama lockdown kaum 

perempuan dengan aktivitas ekonominya telah menyelamatkan pangan rumahtangga. 

Contohnya, kader PKK dan dasa wisma dapat ditambah ketrampilannya dalam 

pemimingelolaan lumbung pangan, sehingga menyokong instalasi lumbung pangan 

kampung (LPK). Bidan desa, kader posyandu atau kader KB atau kesehatan yang siap 

ditambah ketrampilannya dalam menangani masalah Covid-19”.  (ADL, Juni 2021). 

Aktifitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kampung Cempluk tidak bisa lepas dari dampak 

Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Masyarakat setempat secara 

sadar merespon keadaan dengan upaya lebih berdaya, yaitu mengikuti Gerakan Kampung Tangguh. 

Konsep resiliensi (ketangguhan) dapat diartikan sebagai konsep agar suatu sistem lebih tahan 

terhadap bencana, bukan hanya kebal terhadap perubahan, tetapi juga bagaimana sistem bisa bangkit 

kembali, memitigasi, dan pulih dari bencana (Douglas dan Wildavsky, 1999) diterapkan di Kampung 

Cempluk. Resiliensi dilakukan dengan sinergi antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan. 

Ketahanan masyarakat dipengaruhi oleh elemen-elemen integral dan kekuatan ekstra-komunitas 

yang terdiri dari tata kelola risiko bencana, didukung oleh Undang-undang, kebijakan dan tanggung 

jawab  pihak terkait,  masyarakat umum, bagaimana merespon gangguan yang dibuat manusia dan 

alam dan perubahan system yang diakibatkan.  Setiap manusia atau kelompok masyarakat 

mempunyai pengetahuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya. 

Berbagai pihak memiliki pengetahuan dan pemaknaan yang berbeda terhadap suatu kejadian atau 

fenomena yang dihadapi oleh suatu masyarakat lokal. Pengetahuan dan pemaknaan atas suatu 

kejadian bencana antara masyarakat lokal dengan pihak luar seperti pemerintah, akademisi, swasta 

maupun LSM.  

Covid-19 sebagai bencana memiliki dampak keterpurukan sosial dan ekonomi secara langsung bagi 

masyarakat desa di Kampung Cempluk, resiliensi masyarakat desa yang baik dalam penanggulangan 

bencana sangat diperlukan untuk menguatkan keberadaan Kampung Tangguh. Kerentanan 

(vulnerability) dan dampak bencana pada pola perilaku manusia dan pengaruhnya atas fungsi struktur 

dan kelembagaan masyarakat. Aspek gender menjadi kajian yang tidak bisa dilepaskan dari  
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penanggulangan Covid-19 dalam bentuk Kampung Tangguh . Upaya penanggulangan dampak 

bencana diantaranya adalah dengan pendekatan kearifan lokal, penanggulangan berbasis kearifan 

lokal merupakan salah satu strategi yang efektif mendorong semangat masyarakat untuk mencegah 

dan menangani dampak bencana. Pendekatan berdasarkan kearifan lokal mencakup kegiatan 

penanggulangan bencana berbasis komunitas yang diharapkan dapat mendisiplinkan dan 

memandirikan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Kemampuan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Mampu Pulih Kembali  

Gerakan sosial kampung tangguh merupakan inisiatif dari Universitas Brawijaya yang bersinergi 

dengan masyarakat Kampung Cempluk, dalam waktu singkat mampu mendapat sambutan dari 

pemerintah daerah Malang Raya, berkembang menjadi gerakan sosial lintas disiplin,  mulai dari ahli 

rekayasa sosial, ekonomi, ketahanan pangan, bisnis serta budayawan, seniman, dokter spesialis 

emergensi, dokter forensic, dokter public health, TNI dan Polri serta jurnalis. Kelembagaan satuan 

tugas Covid-19 Kampung Tangguh adalah pada tingkat komunitas khususnya kampung atau 

setingkat RW. Hal ini sesuai dengan pemikiran Tjondronegoro tetang sodality sebagai satuan unit 

pembangunan yang efektif karena masyarakat saling mengenal secara langsung, ada kedekatan 

diantara masyarakat dan satuan kepemimpinan desa dapat diterapkan. Konsep Kampung Tangguh 

yang disusun oleh Universitas Brawijaya dibuat sebagai pedoman atau rujukan dalam 

penanggulangan Covid-19 pada tingkat komunitas/Kampung/RW, secara konseptual keberadaan 

Kampung Tangguh dijelaskan pada Gambar 1 berikut. 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Kampung Tangguh (KpT) 

Gerakan sosial kampung tangguh sebagaimana yang disebutkan dalam Buku Pedoman, gerakan ini 

adalah gerakan integrasi dengan Ketua RW, Babinsinkamtibmas, dan pengawai pemerintah 

ditingkatan terendahpun dapat menjadi relawan.  Hal ini dilakukan karena penyebaran Covid-19 

sangat cepat, sehingga sistem penanggulangan juga harus secara cepat dilaksanakan. Kampung 

Tangguh memiliki tiga elemen pendukung, yaitu alat atau prasarana, personel, dan manual prosedur. 

Tiga elemen tersebut dikendalikan oleh sistem komando, mulai dari ketua RW ke atas, dengan 

demikian, Kampung Tangguh dapat diposisikan sebagai tempat mendarat paling bawah dari 

program/kebijakan pemerintah dalam penanggulanngan bencana. Rekayasa sosial diperlukan untuk 

memanfaatkan dan mengarahkan komunitas/ kampung/RW dalam suatu sistem KpT yang terdiri dari 

tiga elemen tersebut. KpT terdiri dari 7 (tujuh) unsur ketangguhan, yaitu: 

Kampung Tangguh

Sinergi elemen masyarakat

Pandemi Covid-19 yang 
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berbasis 
kebersamaan 

dan 
ketertiban 
(rekayasa 

sosial)

Kurangnya perhatian dan 
pengawasan pada tingkat akar 

rumput masyarakat

Keterbatasan 
aparat negara 

dalam 
penanggulangan 

Covid-19



     
 
  

331  

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers 

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI” 

12-14 Oktober 2021 

Purwokerto 

ISBN 978-602-1643-67-9 

1. Tangguh Sumberdaya Manusia (SDM) 

2. Tangguh Pangan 

3. Tangguh Kesehatan 

4. Tangguh Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) 

5. Tangguh Informasi 

6. Tangguh Psikologi 

7. Tangguh Budaya 

Gerakan masyarakat ditunjukkan oleh bagaimana mereka mempersepsi, membentuk kelompok 

dengan tindakan konkrit, inovasi Kampung Tangguh yang menstimulir masyarakat untuk 

mengorganisir dan bagaimana masyarakat secara bersama-sama, bergotong royong menghadapi 

bencana covid 19. Hasil FGD berikut ini menunjukkan perkembangan kemampuan masyarakat 

Kampung Tangguh mempersepsi Covid 19. 

“Kondisi covid 19 di desa Kalisongo sejak awal September mulai membaik. Bila 

dipersentasekan 0%. Di bulan September ini sudah tidak ada data orang meninggal karena 

covid 19. Sudah tidak ada masyarakat yang isoman dibandingkan dengan rentang waktu Juli-

sampai Agustus yang mencapai 9 orang meninggal terpapar covid 19. Hal itu, karena 

masyarakat desa Kalisongo melakukan Prokes dan taat 3M”. (FGD, September 2021). 

Perkembangan selanjutnya adalah saat PPKM ( Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ) 

dimana mereka dari tidak tahu hingga memahami PPKM dan secara konsekuen melaksanakannya. 

“Ketika PPKM, jarang orang bekerja ke luar desa. Masyarakat bekerja hanya di lingkungan 

desa setempat. Bapak-bapaknya ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, jika ada tetangga-

tetangganya yang renovasi rumah. Ibu-ibu yang kurang mampu ada yang bantu-bantu di 

rumah yang membutuhkan, dan sebagian ada yang dilibatkan dalam proyek-proyek desa. 

Sebagian lagi mereka berjualan jeruk hasil panennya di rumah-rumah”. (FGD, September 

2021) 

Masyarakat Kampung Cempluk desa Kalisongo bertahan dengan aktivitas ekonomi terbatas di dalam 

desa selama pelaksanaan PPKM. Terkait dengan vaksinasi, masyarakat Kampung Cempluk sebagai 

komunitas suburban mula2 merasa was-was atau ragu2, tetapi dengan dukungan kelompok aktivis 

Kampung Tangguh mereka menjadi berani. 

“Ketika awal-awal pelaksanaan vaksin masyarakat enggan untuk divaksin. Dari kuota 50 

yang disediakan yang datang dan bersedia divaksin hanya 6 orang. Namun, dengan adanya  

kegiatan edukasi terkait kesehatan oleh para petugas kesehatan dan aparat desa, serta para 

stakeholder terkait, mulai awal  september masyarakat desa Kalisongo mulai antusias untuk 

mengikuti vaksin hingga kuotanya mencapai 600 setiap minggunya. Vaksin dilaksanakan 

secara terjadwal setiap hari Senin dengan kuota 600 untuk masing-masing RW. Desa 

Kalisongo memiliki 7 RW, termasuk Kampung Cempluk yang berlokasi di RW 2”. (FGD, 

September 2021). 

Kemampuan dan ketangguhan masyarakat Kampung Cempluk desa Kalisongo pada saat ini dapat 

ditunjukkan oleh tujuh (7) ketangguhah sebagai berikut : 

a. Ketangguhan 1: SDM 

SDM di desa Kalisongo bervariasi. Dari segi profesi juga beragam. Bapak-bapak/laki-laki ada yang 

berprofesi sebagai Arsitek, Mandor, dan kuli, serta pegiat seni. Ibu-ibu berdagang jeruk hasil 

panennya. Dalam berbagai kegiatan pada masa pandemic covid 19 selalu melakukan koordinasi 

terutama yang dibantu Banser. Ibu-ibu menyelenggarakan Yasinan 
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Bapak-bapak jamaah tahlil setiap malam jumat dengan prosedur kesehatan. Yasinan dan tahlilan 

menjadi media komunikasi diantara mereka. 

b. Ketangguhan 2: Pangan 

Ketahanan pangan pada saat ini di desa Kalisongo mulai stabil. Sebagian besar masyarakat tidak lagi 

membutuhkan bantuan. Masyarakat mulai mandiri dalam menanggulangi kebutuhannya, terkecuali 

bagi masyarakat penerima bantuan rutin dari dinas sosial yang distribusinya melalui desa, sampai 

sekarang masih berjalan. 

c. Ketangguhan 3: Informasi 

Penyampaian informasi tentang covid 19 dan edukasi kesehatan, juga pencegahan dan penanggulan 

covid 19 dilakukan melalui Grup WA. Melalui kegiatan dasawisma, PKK (bagi ibu-ibu),  dan jamaah 

Tahlil (bagi bapak-bapak). Juga diumumkan di Masjid. 

d. Ketangguhan 4: Kesehatan 

Untuk menjaga kesehatan, masyarakat desa Kalisongo masih konsisten melakukan prokes dengan 

3M. Para petugas kesehatan dan  stakeholder terus melakukan advokasi kepada masyarakat tentang  

pelaksanaan prokes dan pengetahuan tentang bahaya covid bagi kesehatan. Puncaknya masyarakat 

memiliki kesadaran untuk melaksanakan vaksin secara terjadwal. 

e. Ketangguhan 5: Ketertiban dan Keamanan 

Di desa Kalisongo masih terjadi kriminalitas yang dilakukan oleh orang luar. Kriminalitas yang 

dilakukan adalah penjambretan terhadap ibu-ibu yang terjadi pada siang hari. Selain itu juga 

pencurian motor. Pencuri yang melakukan kejahatan tersebut menggunakan sepeda motor yang 

platnya ditutup sehingga sulit dilacak. 

Penanggulangan Keamanan dan ketertiban di desa kalisongo, ketika terjadi penjambretan dan 

pencurian motor, masyarakat segera melapor ke Polisi. 

Upaya lain untuk ketertiban dan keamanan, yaitu adanya kegiatan ronda setiap malam. 

f. Ketangguhan 6: Psikologi 

Masyarakat desa Kalisongo memperhatikan himbauan dari para stakeholder dan advokasi tentang 

kesehatan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk prokes dan 3M. Hal itu dilakukan dalam 

rangka menjaga kesehatan mental masing-masing masyarakat, sehingga tidak terjadi panik yang 

berlebihan dan dapat dikatakan relatif stabil kondisi psikologisnya. 

g. Ketangguhan7: Budaya 

Masyarakat desa kalisongo dalam menjaga kesehatannya pada masa covid 19 melakukan pencegahan 

berperespertif budaya. Tradisi jamu yang diturunkan dari leluhur dilaksanakan oleh seluruh 

masyarakat desa kalisongo. Ibu-ibu meramu jamu untuk menjaga kesehatan keluarganya. Bahkan 

jamu tersebut diproduksi untuk dijual ke masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, ada tradisi 

ikhtiar tolak bala dengan bakar kayu (diangan) di setiap depan rumah masyarakat dengan ditaburi 

garam. Tradisi tersebut diyakini masyarakat dapat menolak bala termasuk covid 19. (FGD, 

September 2021) 

Peran Stakeholder terhadap Resiliensi Masyarakat  di Masa Pandemic Covid 19. 
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Peran stakeholder adalah merupakan modal sosial penting bagi masyarakat untuk dapat 

mengantisipasi dan beradaptasi dengan ancaman bencana yang ada di dalam wilayahnya. 

Pembangunan ketangguhan dapat dilakukan dengan pendekatan kultural yang berasal dari 

masyarakat.  Artinya hal tersebuat sejalan dengan pembangunan berkelanjutan yang didalamnya 

merupakan unsur Sosial, Ekonomi dan Lingkungan. Kondisi masyarakat desa pada saat pandemi 

Covid-19 saat ini didukung oleh potensi keadaan sosial dan ekonomi serta ukuran kekuatan lokal 

dalam menghadapi Covid-19. Keberadaan stakeholder berfungsi sebagai stimulan, pendamping, 

fasilitator dan dinamisator bagi komunitas, yang sangat membantu pada level lokal untuk 

mengorganisir seluruh sumberdaya yang dimiliki dengan lebih efektif dan berkelanjutan.  

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Cempluk desa Kalisongo Nampak bahwa stakeholder yang 

terdiri dari pihak Kampus Universitas Brawijaya, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Aparat Desa 

Bersama-sama berperan dalam rekayasa sosial yang baik dan efektif untuk mewujudkan 

keberlanjutan Kampung Tangguh sehingga potensi masyarakat lokal menjadi bermanfaat untuk 

bersama-sama menghadapi bencana. Dengan strategi keberlanjutan dalam  bentuk bagan merupakam 

konsep model yang bisa dilaksanakan. Bencana menjadi permasalahan bersama dan fokus 

penanggulan isu global. Diperlukan kolaboratif  stakeholder terkait yang berfokus dalam pemecahan 

permasalahan, melalui upaya identifikasi, analisis, penentuan aplikasi penyelesaian masalah, dan 

evaluasi. Harapanya masyarakat dapat mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk 

menyelesaikan permasalahan atau ancaman bencana yang berada di wilayahnya. Berikut adalah 

Gambar 2 yang mendeskripsikan Model Rekayasa Kampung Tangguh Berkelanjutan Berbasis 

Stakeholder. 

 
Gambar 2. Model Reakayasa Kampung Tangguh Berkelanjutan Berbasis Stakeholder. 

Model Kampung Tangguh Berkelanjutan Berbasis Stakeholder ini dimaksudkan agar  pelaksanaan 

penanggulangan Covid 19 tepat dan konsisten, sehingga dapat memudahkan elemen masyarakat 

yang berkontribusi dalam gerakan social, serta dapat menjaga ritme kekompakan dan kesolidan. 

Dalam konteks bencana pandemi Covid-19 pada awalnya permasalahan terjadi pada Keamanan dan 

Ketertiban, permasalahan kebutuhan hidup (pangan) dan aktifitas social budaya yang terganggu. 

Dalam penanganan tersebut sebenarnya warisan leluhur sudah mengajarkan  bagaimana harus 

bersikap dan bertindak.  Nilai kehidupan yang telah diwariskan turun temurun dari leluhur seperti 

melakukan ronda malam merupakan upaya menjaga kemanan dan ketertiban lingkungan serta 

penggunaan kentongan sebagai media komunikasi yang efektif sebagai penanda suatu informasi yang 

mengandung pesan kejadian. Kondisi pandemi seperti saat ini, masyarakat desa mengistilahkan 

dengan menyebut ‘’pagebluk’’ yang terjadi. Masih dalam suasana pandemi masyarakat desa 

diajarkan para leluhur untuk melakukan ritual batin, menyalakan api dan membakar garam. Upaya 

bersih desa untuk tolak balak, maupun kesediaan pangan yang tersimpan di lumbung. Semua itu 

merupakan pelajaran leluhur dalam melakukan strategi bertahan ditengah musibah pandemi ataupun 

pagebluk. 
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Bencana nasional pandemi yang terjadi negara harus hadir dan memberikan rasa aman kepada 

masyarakat. Melalui kebijakan subsidi, bantuan keuangan dan bantuan sosial lainya merupakan 

langkah yang diambil pemerintah yang bisa dilakukan. Walupun sifatnya tidak bisa berjangka 

panjang, harus ada penguatan kapasitas masyarakat untuk bangkit. Penanggulan bencana tidak bisa 

berdiri secara sendiri atau satu faktor, harus ada peran kolaboratif dan produktif yang bersifat solutif.  

Kondisi saat ini aparat keamanan diharapkan mampu menekan angka tindakan melanggar ketertiban. 

Karena pada dasarnya gerakan masyarakat juga bisa dikolaborasikan mengingat basis masa ada 

ditingkat bawah, modal gotong royong dan kearifal lokal yang lain masih bisa diandalkan untuk 

membangun ketangguhan.  

Bentuk kerja kolaboratif, produktif dan solutif mampu menciptakan ketangguhan - ketangguhan yang 

sangat aplikatif digunakan. Artinya pada level masyarakat bawah mudah untuk dipahami dan 

dilakukan. Implementasi yang baik harus terarah dengan mematuhi standart operating sistem yang 

ada. Diperbolehkan improvisasi mungkin menyesuaikan dengan kondisi setempat (local wisdom) 

yang masih terjaga. Artinya dalam implementasi juga ada upaya umpan balik untuk kebaikan 

Bersama, sehingga sangat memungkinkan  terjadi reformulasi dalam SOP atau ketangguhan.  

Keberlanjutan gerakan Kampung Tangguh juga membutuhkan update ketangguhan. Dibentuknya 

forum komunikasi bertujuan untuk saling silang ide gagasan antar stakeholder.  Penjelasan mengenai 

maintanance Konsep Model Kampung Tangguh Sustainable berbasis stakeholder meliputi 3 (tiga) 

kegiatan utama yang saling berkaitan yaitu: 

1. Pendampingan 

Pendampingan gerakan sosial dilakukan oleh dinas terkait pada tingkat pemerintah daerah 

kabupaten/kota sesuai dengan tupoksinya. Misalnya, ketangguhan informasi disinergikan dengan 

strategi/roadmap pembangunan informasi kota/kabupaten untuk memperkuat proses pembangunan 

wilayah. Demikian juga dengan ketangguhan kesehatan, Dinas Kesehatan dapat berkontribusi dalam 

pembangunan sistem gerakan sosial ini sebagai bagian dari program kesehatan sekaligus intrumen 

dari implementasi program tahunan.  

Pengembangan lumbung pangan dapat menjadi program rutin Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas 

Pertanian sebagai bagian dari program pembangunan cadangan pangan, distribusi pangan dan 

promosi diversifikasi pangan. Demikian juga dengan unsur ketangguhan yang lain sebaiknya 

diintegrasikan dengan program tahunan dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah untuk menjaga 

keberlangsungan gerakan sosial yang implementasinya langsung terasa di tingkat akar rumput 

komunitas/RW/kampung. 

2. Supervisi oleh Perguruan Tinggi, NGO dan pekerja sosial lainnya 

Supervisi dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi, NGO, pekerja sosial atau relawan yang sudah 

familiar dengan wilayahnya dan bersedia untuk membantu meskipun sifatnya tidak bisa seluas dinas 

atau lembaga pemerintahan struktural lainnya. Lembaga-lembaga tersebut tetap diperlukan untuk 

mempercepat proses pertumbuhan gerakan sosial. Gerakan sosial Kampung Tangguh tidak hanya 

berakhir pada penanggulangan Covid-9, namun juga dipersiapkan untuk pemulihan ekonomi pasca 

Covid-19 serta penanggulangan bencana lainnya.  

3. Pembangunan sistem informasi Kampung Tangguh  

Sistem informasi dirancang untuk mempermudah pengambil kebijakan dalam melakukan intervensi 

secara langsung pada gerakan sosial Kampung Tangguh. Sistem gerakan sosial ini dirancang untuk 

mengevaluasi derajat ketangguhan penanggulangan bencana. Penguatan unsur ketangguhan yang 

akan diinstall adalah posisi ketangguhan yang masihh lemah, sehingga gerakan sosial ini menjadi 
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lebih efektif.  Misalkan dari 7 aspek ketangguhan masih ditemukan salah satu aspek yang perlu di-

upgrade. Sistem informasi gerakan sosial ini juga bisa menjadi kontrol bersama. Sistem informasi 

gerakan sosial tetap diperlukan untuk mengevaluasi keberadaa kampung tangguh yang telah 

didirikan dan sebagai referensi pijakan wialyah lain yang akan menginisiasi berdirinya gerakan sosial 

kampung tangguh. 

Posisi organisasi gerakan sosial ini berada pada ‘kaki’ paling bawah dari elemen masyarakat. Pola 

gerakan sosial ini tidak membangun struktur baru dalam tatanan kehidupan masyarakat. Personel 

dalam struktur gerakan sosial dipenuhi dari ketersediaan SDM dalam lingkup masyarakat yang di-

install skill-nya terhadap kebutuhan ketangguhan tertentu, sehingga tidak memerlukan waktu lama 

untuk membangun personel pada tingkat lapang. 

PENUTUP 

Salah satu strategi yang penting dalam penanggulangan pandemic Covid 19  adalah edukasi 

penanggulangan bencana berbasis kearifan local, sebagai modal social yaitu resiliensi masyarakat 

dan peran stakeholder. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu strategi untuk 

mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan 

upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK), dalam PRBBK, proses 

pengelolaan risiko bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, 

menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan 

meningkatkan kemampuannya.  

Ketangguhan masyarakat yang diwujudkan dalam gerakan kampung tangguh ini juga merupakan 

hasil dari kerja lintas disiplin bahkan profesi mulai dari ahli-ahli rekayasa sosial, ekonomi, ketahanan 

pangan, ilmu politik, serta budayawan dan seniman dan budayawan sehingga menambah 

kelengkapan alat analisis. Penyusunan SOP juga disupervisi dari unsur TNI dan Polri sehingga 

memperkaya sisi-sisi pertahanan dan keamanan dan ketertiban. Hingga  revisi buku pedoman yang 

ketiga, para jurnalis dan penggiat sosial turut bergabung dalam penyempurnaan konsep kampung 

tangguh. Karakteristik RW/Kampung yang berbeda menjadikan terbukanya perbaikan konsep 

kampung tangguh dimasa yang akan datang. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat semakin 

menguatkan implikasi dan aplikasi gerakan sosial kampung tangguh ini pada masa transisi dan 

kehidupan new normal.  

Menurut kami tujuan strategisnya adalah agar penyebaran Covid-19 tidak meluas dan berdampak 

pada sektor  kehidupan manusia lainnya. Kegiatan pencegahan tersebut membutuhkan peran 

kolaborasi lintas stakeholder. Kegiatan Kampung Tangguh yang dilaksanakan mencakup peranan 

Korem 085/Baladika Jaya Malang, Polresta Malang,TIN Media, Arema,Pengusaha, Universitas 

Brawijaya dan para relawan dari unsur OKP di wilayah Malang Raya. Kerja sama yang sudah 

dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya mulai dari bantuan sosial, pelatihan penangan warga 

sakit, dan pemulasaraan jenazah. 

Ketangguhan masyarakat berbasis stakeholder berpengaruh terhadap proses mitigasi dalam 

menghadapi bencana, dimana kemampuan beradaptasi masyarakat akan berpengaruh terhadap 

inovasi-inovasi yang diterima yang dalam kurun waktu tertentu akan menjadi kebiasaan baru. Sikap 

kesiapsiagaan dalam menyikapi bencana terbentuk dari perilaku yang telah dijaga secara turun-

temurun. Kebijakan–kebijakan publik seyogyanya didasarkan pada kearifan lokal yang telah ada 

sejak lama agar tercipta ketahanan terhadap bencana, sehingga dapat menjadi komunitas 

berkepribadian dan keanekaragamannya menjadi sumber kekuatan atau energi positif.  

Masyarakat desa memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menghadapi situasi yang terjadi di 

daerahnya, dalam istilah bahasa Jawa, deso mowo coro yang artinya adalah setiap desa memiliki 

caranya. Kondisi  suatu desa dapat berbeda dengan desa lainnya, hal tersebut yang menjadikan tata 
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cara penanggulangan bencana suatu desa/kampung dapat berbeda dengan penanggulangan bencana 

di desa lainnya. Kekayaan khazanah yang terdapat pada setiap desa tersebut sering diartikan sebagai 

kearifan lokal (local wisdom), terkadang, desa menyediakan inspirasi dan ide dalam menjawab 

permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat perkotaan apalagi di era new normal seperti saat ini. 

Dapat kita temui di Kampung Cempluk kearifan lokal berupa aktivitas gotong royong, sambatan dan 

saling berbagi masih menjadi tradisi. Kekuatan ini disatukan dengan inovasi dari luar desa yang 

terlebih dahulu diintegrasikan dan diakomodasikan oleh komunitas. Peran stakeholder yang terdiri 

dari Aparat Desa sebagai pelaksana, Dinas Kesehatan sebagai tenaga teknis, TNI/POLRI sebagai 

penjaga keamanan dan ketertiban, dan Perguruan Tinggi sebagai innovator sangat berperan penting. 
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