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1.  Pendahuluan. 

  Hampir satu tahun pandemic covid 19 hadir dan bercokol di berbagai 

negara, khususnya di Indonesia.  Kehadiran covid 19 meluluhlantakan sendi-

sendi kehidupan. Baik dari segi ekonomi, sosial, Pendidikan, Kesehatan  dan 

sendi kehidupan lainnya. di Pandemi covid 19. 

 Dari sisi ekonomi, Banyak perusahaan yang terpaksa harus memangkas 

gaji para pegawainya atau karyawannya. Bukan hanya memangkas saja teapi 

juga ada perusahaan yang merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan 

kerja .Akibatnya banyak pengangguran. Disatu sisi, mereka harus terus 

memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan dimasa pandemic ini, sulit untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidup secara ekonomi. 

 Dari sisi sosial, harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya, harus 

menjauhkan  diri dari kerumunan. Hal ini harus dilakukan guna memutus mata 

rantai penularan covid 19. Hal ini memang sesuatu yang jarang kita lakukan, 

sebelum terjadi pandemic covid 19. Kita mengerahui dan memahami bahwa 

bangsa Indonesia, bangsa yang ramah dan selalu memegang adat ketimuran 

dengan melakukan sentuhan fisik, bersalaman misalnya jika bertemu dengan 

orang yang lebih tua atau orang yang sudah dikenal. Bersalaman merupakan 

wujud konkrit dari etika sosial, Ketika bertemu dengan orang yang kita kenal 

maupun menghormati orang yang lebih tua. Ada tatakrama atau sopan santun 

yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai bentuk tanda hormat dan 

ramah kepada teman, sahabat, guru ataupun orangtua. Dengan adanya 

pandemic covid 19 ini, tidak lagi memungkinkan orang untuk berdekatan secara 

fisik atau menyentuh, misalnya dengan bersalaman. Jadi ada nilai-nilai yang 

berubah, yang semula kedekatan fisik merupakan suatu bentuk etika 
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keramahan, santun, menghormati atau menghargai orang lain, apalagi yang 

lebih tua, dengan adanya covid 19 nilai-nilai itu berubah dan menjadi kebiasaan 

baru, ini bukan berarti tidak ramah, tidak sopan, tidak etis ataupun tidak 

menghormati, tetapi situasi kondisilah yang harus tetap dijaga untuk keseharan 

bersama. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jadi sama-sama 

menjaga diri sendiri dan menjaga Kesehatan orang lain juga. 

 Dari sisi Pendidikan, murid, siswa, mahasiswa tidak harus bertemu secara 

tatap muka dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran Jarak Jauh harus 

dilakukan untuk menghindari kontak dan bertambah jumlah yang terpapar virus 

corona. Pebelajaran Jarak Jauh yang dilakukan tentu saja memiliki dampak, baik 

yang bersifat positif maupun negatif.  

Dari sisi Kesehatan, banyak orang yang terpapar , dan kehilangan nyawa 

bahkan tidak sedikit yang harus kehilangan keluarganya, sanak family, teman 

dan sahabat yang mereka cintai. Jadi sungguh sangat memprihatinkan dan miris, 

bila melihat dampak pandemic covid 19 yang hampir memasuki satu tahun saat 

ini. 
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2. Pembahasan. 

Mencermati setiap dampak yang ada, baik Kesehatan, ekonomi, 

Pendidikan maupun sosial, penulis memfokuskan pada dampak ekonomi. 

Dari sisi ekonomi, perekonomian banga kita menjadi terpuruk. Lapangan 

kerja semakin sulit sedangkan jumlah pencari kerja semakin banyak, 

kebutuhan yang tidak lagi seimbang, karena pendapatan lebih kecil dari 

pengeluaran, semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan saat ini juga 

semakin sulit Angkatan kerja mendapat kerjaan, yang sudah bekerjapun 

terpaksa haru dirumahkan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja. 

Berbagai solusi telah dilakukan pemerintah, dengan berbagai cara melalui 

pemberian bantuan sosial berupa sembako. Mulai Januari tidak lagi diberikan 

dalam bentuk sembako tetapi diberikan secara tunai  atau bantuan sosial 

tunai sebesar tiga ratus ribu rupiah setiap bulan selama empat bulan 

berturut-turut. Perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat 

Indonesia yang terdampak covid 19 patut diapresiasi dan diacungkan jempol. 

Pemerintah tidak tinggal diam, tetapi terus melakukan upaya-upaya untuk 

meringankan beban rakyatnya yang terdapampak covid 19 saat ini. 

Bukan hanya pemerintah pusat yang melaklukan upaya-upaya untuk 

meringankan beban masyarakat Indonesia dari dampak covid 19, namun 

semua elemen masyrakat juga melakukannya, termasuk ditingkat yang 

paling rendah ditingkat Rukun Tetangga atau RT.  

Salah satu Rukun Tetangga yang juga turut ambil bagian dalam 

meringankan warganya dari dampak covid 19 adalah Rukun Tetangga 002, 

Rukun Warga 04,  kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, kota 
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Bekasi. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan adalah  berkebun dan 

beternak. 

a. Berkebun. 

Berkebun merupakan salah satu cara yang dilakukan warga 

Rt.002/04 dalam upaya memenuhi pangan mereka.   Bagi warga yang 

memiliki lahan yang cukup luas, bisa menanam sayur langsung pada lahan 

mereka di tanah mereka.  Bagi warga yang  memiliki lahan yang sempit 

dapat melakukannya melalui pot atau dengan system hidrolik. Tanaman 

yang ditanam adalah berupa  tanaman buah dan sayur, seperti buah 

papaya, pisang, rambutan dan sayur seperti: Bayam, kangkung, sawi, 

kacang Panjang, daun singkong dan sayuran lainnya. Setiap keluarga  

sesuai dengan lahan yang dimikinya menanam berbagai tanaman baik 

buah maupun sayur. Dengan memiliki tanaman buah dan sayur di kebun 

atau halaman rumah mereka, sedikit banyak membantu mereka dalam 

ketahanan pangan. 

b. Beternak 

Selain melakukan aktivitas atau kegiatan berkebun, warga 

RT.002/04 juga melakukan kegiatan beternak. Paling tidak setiap 

keluarga memiliki ayam kampung untuk dikonsumsi mereka. Untuk 

kegiatan beternak ini bervariasi, ada yang beternak ikan, seperti ikan 

lele dan ikan gurami, ada yang beternak ayam, baik ayam kampung 

ataupun ayam broiler. Ada yang membuat kolam ikan lele dengan cara 

menggali tanah satu meter kemudian di taruh plastic ada juga yang 

dbuat kolam-kolam untuk beternak ikan lele atau gurame. 
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 Dengan beternak inipun diharapkan mengurangi beban warga 

untuk mengeluarkan uang lebih banyak karena sudah tersedia di 

rumah mereka dengan gizi yang cukup tentunya. 

 

3. Kesimpulan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan: 

a. Pandemi covid 19 memiliki dampak yang begitu besar, baik dari segi 

ekonomi, sosial, Pendidikan dan Kesehatan serta segi kehidupan yang 

lain. 

b. Untuk mengatasi dampak ekonomi, salah satu kegiatan yang dilakukan 

oleh RT.002/04 kelurahan Jati Murni, kecamatan Pondok Melati, kota 

Bekasi dengan melakukan kegiatan berkebun dan beternak. 

c. Berkebun dan beternak merupakan solusi yang diambil guna 

ketahanan pangan dimasa pandemic covid 19. 
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