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ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP KONDISI SOSIAL
EKONOMI PENGRAJIN GAMELAN DI KECAMATAN MOJOLABAN

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

Abstrak

Kecamatan Mojolaban adalah wilayah yang terletak dibagian paling utara
Kabupaten Sukoharjo yang sebagian besar masyarakatnya bekerja dibidang
industri gamelan. Sebelum adanya pandemi para pengrajin selalu mendapat
orderan banyak baik dari wilayah dosmetik maupun mancanegara, namun dengan
adanya pandemi covid-19 ini membuat masalah baru bagi mereka dikarenakan
orderan sepi dan omzet pengrajin menjadi menurun sehingga terjadinya
pengurangan pekerja. Dengan demikian, munculnya dampak bagi kondisi sosial
ekonomi para pengrajin gamelan. Penelitian dengan judul “Analisis Dampak
Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pengrajin Gamelan Di Kecamatan
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021” yang memiliki tujuan penelitian
sebagai berikut: 1) Mengetahui karakteristik sosial ekonomi pengrajin gamelan di
Kecamatan Mojolaban, 2) Mengetahui dampak terhadap sosial maupun ekonomi
pengrajin gamelan dari adanya pandemi covid-19,3) Mengetahui strategi
pengrajin dalam menghadapi hambatan dimasa pandemi covid-19. Metode
penelitian ini menggunakan metode sensus dengan kuesioner sebagai alat
wawancara. Populasi pengrajin gamelan di Mojolaban seabanyak 21 orang yang
terdiri dari laki-laki semua. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel
dikarenakan jumlah populasinya hanya 21 pengrajin. Metode pengumpulan data
yang diperoleh secara primer dan sekunder. Data primer dari wawancara langsung
dilapangan dan data sekunder dari kantor atau instansi yang berkaitan dengan
penelitian. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif
kuantitatif dan analisis dengan pendekatan keruangan. Hasil dari penelitian ini
berupa (1) Karakteristik kondisi sosial ekonomi responden dengan seluruh
pengrajin gamelan berjenis kelamin laki-laki semua yaitu 100%.Tingkat
pendidikan terakhir pedagang tamatan SD 14%,SMP 52%,SMA
29%,Diploma/Sarjana 5%.Pendapatan perbulan yang didapatkan pengrajin
gamelan sebelum adanya pandemi covid-19 yaitu paling banyak Rp >5000.000
dengan presentase 57%. (2) Dampak positif dari segi sosial dan segi ekonomi
dampak positif bagi para pengrajin gamelan dimasa pandemi ini yaitu kembalinya
tradisi yang ada di masyarakat yang hampir punah serta munculnya rasa gotong
royong sesama tetangga, namun disisi lain para pengrajin juga merasakan dampak
negatifnya yaitu menjadi pengangguran,Sedangkan dampak positif secara
ekonomi tidak ada dan dampak negatifnya mengalami penurunan pendapatan dan
tidak adanya pemasukan. (3) Strategi pengrajin dalam menghadapi masalah
tersebut yaitu dengan cara mencari dan melakukan pekerjaan sampingan untuk
mencukupi kebutuhan sehari-harinya seperti beternak,bercocok tanam,bertani dan
berdagang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pengrajin
gamelan di Mojolaban masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan
cara bekerja sampingan, dan dengan adanya pandemi covid-19 ini menjadikan
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kembalinya tradisi masyarakat yang hampir punah seperti gotong royong dan
ronda malam.

Kata Kunci : Dampak Covid-19, Kondisi Sosial dan Ekonomi, Pengrajin
Gamelan

Abstract

Mojolaban District is located in the northern most part of Sukoharjo Regency
where most people work in the gamelan industry. Before the pandemic, craftsmen
always received large orders from both domestic and foreign regions, but with the
covid-19 pandemic, they created new problems because orders were low and the
turnover of craftsmen decreased, resulting in a reduction in workers. Thus, the
emergence of an impact on the socio-economic conditions of the gamelan
craftsmen. The research entitled "Analysis of the Impact of Covid-19 on the
Socio-Economic Condition of Gamelan Craftsmen in Mojolaban District,
Sukoharjo Regency in 2021" has the following research objectives: 1. Knowing
the socio-economic characteristics of gamelan craftsmen in Mojolaban District, 2.
Knowing the impact on social and economic gamelan craftsmen from the covid-
19 pandemic, 3. Knowing the strategies of craftsmen in dealing with obstacles
during the covid-19 pandemic. This research method uses the census method with
a questionnaire as an interview tool. The population of gamelan craftsmen in
Mojolaban is 21 people consisting of all men. In this study, no sample was used
because the population was only 21 craftsmen. Methods of collecting data
obtained are primary and secondary. Primary data from direct interviews in the
field and secondary data from offices or agencies related to research. The data
analysis method used is descriptive quantitative analysis and analysis with a
spatial approach. The results of this study are (1) the characteristics of the socio-
economic conditions of the respondents with all gamelan craftsmen all male,
namely 100%. The last education level of traders is elementary school graduates
14%, junior high school 52%, high school 29%, diploma/bachelor 5%. The
monthly income earned by gamelan craftsmen before the covid-19 pandemic was
at most Rp. > 500.000 with a percentage of 57%. (2) The positive impact from a
social and economic perspective, the positive impact for gamelan craftsmen
during this pandemic is the return of traditions that exist in the community that are
almost emerging and the emergence of a sense of mutual cooperation among
neighbors, but on the other hand the craftsmen also feel the negative impact,
namely becoming a disaster. Meanwhile, there is no positive impact on the
economy and a negative impact on a decrease in income and no income. (3) The
strategy of craftsmen in dealing with these problems is by finding and doing side
jobs to fulfill their daily needs such as raising livestock, farming, farming and
trading. The conclusion of this study shows that gamelan craftsmen in Mojolaban
can still fulfill their daily needs, namely by working side jobs, and with the Covid-
19 pandemic, the return of almost extinct community traditions such as gotong
royong and night patrols.
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1. PENDAHULUAN

Kecamatan Mojolaban adalah Kecamatan yang berada diwilayah paling utara dari

Kabupaten Sukoharjo.Kecamatan Mojolaban ini sebagian besar terdiri dari areal

perasawahan,selain itu ada berbagai macam industri rumah tangga yang berada di

kecamatan ini seperti industri kain jumputan,industri kerajinan wayang

kertas ,industri kerajinan genteng.Potensi terbesar yang dimiliki di Kecamatan

Mojolaban yaitu dengan adanya industri gamelan terbesar di dunia.

Industri gamelan di Kecamatan Mojolaban sendiri berdiri sejak tahun

1956,industri ini di rintis pertama kali oleh Reso Wiguno,dibentuk karena adanya

dorongan kebutuhan ekonomi selain itu karena untuk melestarikan kebudayaan

Jawa.Di Kecamatan Mojolaban terdapat dua wilayah yang berpotensi sebagai

industri pengrajin gamelan,tepatnya di dua wilayah yaitu Desa Wirun dan Desa

Laban.Pengrajin gamelan yang terdapat di Kecamatan Mojolaban berjumlah 21

orang yang terdiri dari 11 pengrajin di Desa Wirun dan 10 pengrajin di Desa

Laban.

Tahun 2020 adalah tahun yang menjadi masalah berat yang dilalui oleh

pengrajin gamelan di Kecamatan Mojolaban,dengan adanya pandemi Covid-19

membuat mayoritas kegiatan perekonomian dihentikan.Dari hal tersebut

berpengaruh bagi para pengrajin gamelan dikarenakan dengan adanya pandemi

tersebut berdampak bagi para pengrajin gamelan,sebelum adanya pandemi covid-

19 terjadi para pengrajin gamelan mendapat orderan yang banyak baik dari

wilayah domestik maupun mancanegara wilayah domestik yang banyak order

kerajinan gamelan yaitu Pulau Bali sedangkan untuk mancanegara pengrajin

gamelan mendapat order dari Malaysia,Jepang,dan Belanda.Dengan adanya

pandemi Covid-19 ini para pengrajin mengalami penurunan omzet.

Selain adanya dampak dari pandemi tersebut yang berpengaruh pada

omzet pengrajin yang mulai menurun,para pengrajin juga dibuat bingung
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dikarenakan harga bahan baku yang semakin naik tetapi nilai harga jual gamelan

yang rendah selain itu dengan adanya dampak dari pandemi ini para pengrajin

gamelan yang ada di Kecamatan Mojolaban mengurangi jumlah pekerjanya

dikarenakan sepinya orderan.

Masalah lain yang dihadapi pengrajin gamelan yaitu belum adanya

koperasi sehingga apabila ada orderan yang masuk maka harus langsung datang

ke pengrajin yang dipilih sendiri oleh pembeli sehingga diantara pengrajin

menimbulkan kesenjangan dari hal tersebut maka para pengrajin berharap agar

adanya campur tangan pemerintah untuk mendirikan koperasi untuk para

pengrajin agar para pengrajin semakin giat dalam pelestarian budaya jawa yang

semakin tergerus oleh zaman.

Dari masalah diatas peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang

adanya dampak covid-19 terhadap kondisi pengrajin gamelan yang berada di

Kecamatan Mojolaban tersebut.Berdasarkan latar belakang diata penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap

Kondisi Sosial Ekonomi Pengrajin Gamelan Di Kecamatan Mojolaban Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2021”.

2.METODE

Penelitian ini menggunakan metode sensus,Metode sensus yaitu metode yang

digunakan dalam suatu penelitian untuk meneliti seluruh populasi,populasi yang

dimaksud yaitu seluruh pengrajin gamelan.Dalam penelitian ini tidak

menggunakan sampel dikarenakan berdasar dari pendapat (Suharsimi

Arikunto,2002) yaitu apabila subyek kurang dari 100 maka lebih baik diambil

semuanya sedangkan apabila subyek lebih dari 100 maka dapat diambil antara

10%-15%,dari pendapat tersebut maka dalam penelitian ini tidak menggunakan

sampel dikarenakan jumlah populasinya hanya 21 pengrajin di Kecamatan

Mojolaban sendiri sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi.Dalam

penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen wawancara.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN
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3.1 Karakteristik Pengrajin Gamelan Di Kecamatan Mojolaban

Tabel 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase

Laki-Laki 21 100%

Perempuan 0 0

Jumlah 21 100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021

Hasil dari survey yang dilakukan pada pengrajin gamelan di Kecamatan

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo yang terdapat di 2 Desa yaitu Desa Wirun dan

Desa Laban pengrajin gamelan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki mengingat

pekerjaan sebagai pengrajin gamelan merupakan pekerjaan yang cukup berat serta

membutuhkan tenaga yang kuat.Selain dalam membuat seperangkat gamelan

membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi dan tingkat kesulitan yang tinggi juga.

Tabel 2. Umur Pengrajin Gamelan

Kategori Umur ( Tahun ) Frekuensi Persentase

29-41 Tahun 1 5%

42-54 Tahun 5 24%

55-66 Tahun 14 67%

>66 Tahun 1 5%

Jumlah 21 100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data,2021

Hasil dari survey yang dilakukan pada pengrajin gamelan didapat 67%

pengrajin gamelan yang berumur 55-66 tahun dengan jumlah 14 pengrajin.Selain

itu pada umur terdapat juga pada umur 42-54 dengan persentase 24% ada 5

pengrajin , sedangkan pada umur 29-41 tahun dan umur lebih dari 66 tahun

dengan persentase 5% masing-masing ada 1 orang pengrajin.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase

SD 3 14%
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SMP 11 52%

SMA 6 29%

Diploma/ Sarjana 1 5%

Jumlah 21 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Tingkat pendidikan pengrajin gamelan menunjukkan ada 3 pengrajin

dengan persentase 14% adalah tamatan Sekolah Dasar .Sedangkan untuk tamatan

SMP mencapai angka 11 pengrajin dengan presentase sebesar 52% selain itu ada

6 pengrajin dengan tamatan SMA yaitu 29% dan 1 pengrajin tamatan diploma

dengan persentase 5%. Kesimpulan dari tabel diatas yaitu bahwa keadaan tersebut

menandakan bahwa pendidikan bagi seorang pengrajin adalah penting walaupun

hanya bisa bersekolah sampai tamat SMP tetapi ada juga pengrajin yang bisa

sampai tamat Diploma.

Tabel 4, Anak Pengrajin Gamelan

Jumlah Anak
Pengrajin Gamelan

Frekuensi Persenatse

1-3 20 95%

4-6 1 5%

Jumlah 21 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anak yang dimiliki

pengrajin gamelan yaitu untuk pengrajin yang memiliki 1-3 anak yaitu ada 20

orang pengrajin dengan persentase 95%. Sedangkan pengrajin yang memiliki 4-6

anak hanya ada 1 pengrajin dengan persentase 5%.Kesimpulan dari tabel diatas

menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak pengrajin dalam penelitian ini yaitu

sebesar 2 anak hal ini terjadi karena para pengrajin patuh dan mengikuti kegiatan

dari pemerintah terhadap program keluarga berencana. Disisi lain, masyarakat

juga sadar seberapa pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi terhadap jumlah anak

atau tanggungan keluarga.

Tabel 5. Jumlah Tanggungan Keluarga
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Tanggungan
Keluarga

Frekuensi Persentase

1-3 5 24%

4-6 16 76%

Jumlah 21 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2021

Hasil dari tabel diatas jumlah tanggungan keluarga dari para pengrajin

gamelan yaitu terdapat 2 pengrajin yang memiliki 2 tanggungan dengan

persentase 10%,3 pengrajin memiliki 3 tanggungan dengan persentase

14%,terdapat 8 pengrajin yang memiliki 4 tanggungan dengan persentase

38%,dan terdapat 6 pengrajin yang memiliki 5 tanggungan keluarga dengan

persentase sebesar 28%,serta terdapat 2 pengrajin dengan tanggungan keluarga

sebanyak 6 orang dan dengan persentase 10%.Kesimpulan dari tabel diatas yaitu

sebagian besar pengrajin memiliki 4-5 orang tanggungan dan selain itu terdapat

juga para pengrajin yang hanya memiliki 2-3 tanggungan keluarga dan hanya ada

2 pengrajin yang mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 6 orang.Dari hal

tersebut menunjukkan bahwa menandakan kehidupan para pengrajin termasuk

sejahtera.

Tabel 6. Lamanya Bekerja Sebagai Pengrajin Gamelan

Lamanya Bekerja Frekuensi Persentase

.> 8 Tahun 21 100%

Jumlah 21 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2021

Hasil dari tabel diatas jumlah tanggungan keluarga dari para pengrajin

gamelan rata-rata mempunyai jumlah sebesar 4 orang.Sebanyak 5 orang pengrajin

mempunyai tanggungan keluarga 1-3 anak dengan persentase 24%,sedangkan

tanggungan keluarga antara 4-6 orang anak yaitu ada 16 orang dengan persentase

76%.Kesimpulan dari tabel diatas yaitu jumlah tanggungan keluarga menjadi

pengaruh besar dalam besar kecilnya biaya yang akan dikeluarkan untuk

kebutuhan sehari-hari oleh kepala keluarga.



8

Tabel 7. Jam Kerja Per Hari

Lamanya Bekerja

(Jam/Hari )

Frekuensi Persentase

7 jam/hari 4 19%

8 jam/ hari 12 57%

9 jam/hari 5 24%

Jumlah 21 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jam kerja pengrajin gamelan

di Mojolaban setiap harinya mencapai 7 sampai 9 jam. Pengrajin yang bekerja

selama 7 jam dalam setiap harinya berjumlah 4 orang dengan persentase 19%,

sedangkan ada pengrajin gamelan dengan lama bekerja selama 8 jam/hari

sebanyak 12 orang dengan persentase 57%, dan yang paling lama terdapat

pengrajin yang bekerja selama 9 jam/hari sebanyak 5 orang dengan persentase

24%.

Tabel 8. Pendapatan Per Bulan Pengrajin

Pemasukan Per Bulan Frekuensi Persentase

Rp < 2.000.000 0 0

Rp 2.000.000-4.000.000 0 0

Rp 4.000.000-5.000.000 9 43%

Rp > 5.000.000 12 57%

Jumlah 21 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengrajin gamelan di

Mojolaban berpenghasilan perbulan antara Rp < 2.000.000 sampai Rp >

5.000.000 ada 9 pengrajin yang mempunyai penghasilan perbulannya antara Rp

4.000.000 – Rp 5.000.000 dengan presentase 43%.Selain itu untuk pengrajin

gamelan yang mempunyai penghasilan Rp > 5.000.000 yaitu terdapat 12 pengrajin

dengan presentase 57%.Sebelum adanya pandemi pendapatan pengrajin masih

stabil dikarenakan masih banyaknya pesanan baik dari dalam negeri maupun luar
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negeri.

Tabel 9. Pengeluaran perbulan pengrajin

Pengeluaran Per Bulan Frekuensi Persentase

Rp 500.000 0 0

Rp 1.000.000-2.000.000 16 76%

Rp 2.000.000-3.000.000 5 24%

> 3.000.000 0 0

Jumlah 21 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa para pengrajin gamelan

mempunyai pengeluaran rata-rata antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 dalam satu

bulan sebanyak 16 pengrajin dengan presentase 76% dan hanya ada 5 pengrajin

yang mempunyai pengeluaran antara Rp 2.000.000- Rp 3.000.000 dengan

presentase 24%.

3.2 Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pengrajin Gamelan

Tabel 10. Dampak Positif dan Negatif Kondisi Sosial Pengrajin Gamelan

Dampak Positif Dampak Negatif

 Kembalinya tradisi yang ada di
masyarakat yang hampir punah.

 Munculnya rasa gotong royong
sesama tetangga

 Pengangguran

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2021

Berdasarkan tabel di atas dampak positif dari segi sosial yang dirasakan para

pengrajin gamelan di Kecamatan Mojolaban menyebabkan komunikasi dengan

keluarga semakin erat dan interaksi dengan masyarakat semakin baik.Karena

sebelum ada pandemi hubungan keluarga dan masyarakat tidak terlalu dekat

disebabkan adanya kesibukan masing-masing.Para pengrajin gamelan mengatakan

jika dampak positif dari adanya pandemi covid-19 bagi mereka yaitu membuat

tradisi dalam warga yang semula nyaris punah sebab banyak kesibukan mulai
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muncul kembali seperti adanya ronda malam.Selain itu saat adanya pandemi

covid-19 ini pengrajin memiliki waktu lebih banyak dengan keluarga karena

mereka hanya membuat gamelan apabila ada yang memesan. Serta dengan adanya

pandemi ini menyebabkan munculnya rasa peduli antar sesama sehingga

menjadikan mereka saling membantu ,toleransi dan dapat berkerjasama ketika

dilingkungan masyarakat.

Namun selain terdapat dampak positif adanya pandemi covid-19

ini,terdapat juga dampak negatif bagi kehidupan semua masyarakat khususnya

yang dihadapi pengrajin gamelan dan juga tenaga kerjanya.Dampak negatif

tersebut berupa banyak pengrajin yang harus terpaksa mengurangi tenaga kerjanya

karena sedikitnya pemesanan dan kadang tidak ada sama sekali pesanan,sehingga

para pengrajin hanya menghabiskan stok saja untuk dijual.Dampak negatif tenaga

kerja yaitu mereka menjadi pengangguran selama hampir setahun lebih tidak ada

pemasukan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hanya

mengandalkan tabungan saja sampai batas yang tidak diketahui.

Tabel 11. Dampak Positif dan Negatif Kondisi Ekonomi

Kategori Dampak Positif Dampak Negatif

Pengrajin Gamelan Tidak Ada Pendapatan menurun

Sumber : Hasil Pengolahan Data,2021

Berdasarkan tabel diatas dampak positif kondisi ekonomi yang dialami

pengrajin beserta tenaga kerja sama semua tidak terdapat dampak yang baik bagi

mereka. Menurutnya dengan adanya covid-19 ini membuat keadaan ekonominya

menjadi buruk. Dampak negatif selain dihadapi oleh para pengrajin juga

berdampak oleh tenaga kerjanya bedanya, dampak negatif pengrajin gamelan

yaitu orderan yang sangat sedikit sehingga menyebabkan pendapatan menurun

secara drastis.

Tabel 12. Kondisi Sosial Ekonomi Pengrajin Gamelan Sebelum dan Sesudah

Adanya Pandemi Corona

No Aspek Sebelum Sesudah
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1 Jumlah

pemesan

gamelan

Sebelum adanya pandemi

covid-19 para pengrajin banyak

mendapat orderan gamelan dari

berbagai wilayah baik lokal

bahkan sampai internasional,

wilayah lokal yang sering

memesan gamelan yaitu dari

Pulau Bali sedangkan untuk

internasional dari

Malaysia,Singapura,Inggris,Jer

man dan Amerika.

Sejak adanya pandemi

covid-19 ini pesanan

gamelan mengalami

penurunan secara drastis

dikarenakan adanya

kebijakan dari pemerintah

yaitu dirumah saja

sehingga dari hal tersebut

maka para pemesan

gamelan yang sebelum

adanya pandemi covid-19

sering memesan gamelan

maka setelah adanya

pandemi tersebut tidak

memesan.

2 Pendapatan Sebelum adanya pandemi

covid-19 pengrajin mempunyai

pendapatan sebesar Rp

4.000.000-Rp >5.000.000

Semenjak adanya pandemi

covid-19 pendapatan

pengrajin menurun

dikarenakan hanya

membuat gamelan jika ada

yang memesan serta

menghabiskan stock yang

ada saja dengan dijual

lebih murah dibanding

sebelum adanya

pandemi.adanya pandemi

covid-19 tersebut juga

membuat pendapatan

tenaga kerja juga menurun

dikarenakan omzet yang



12

didapatkan pengrajin juga

menurun.

3 Jenis

Pekerjaan

Sebagian banyak masyarakat di

Mojolaban terdapat profesi

sebagai pengrajin gamelan

khususnya di 2 Desa yaitu Desa

Wirun dan Desa Laban

Dengan adanya covid-19

menyebabkan beberapa

pengrajin yang harus

berganti pekerjaan dengan

berternak, berdagang,

bertani untuk mencukupi

kebutuhan mereka sehari-

hari, disebabkan karena

tidak adanya pesanan

gamelan

Sumber: Hasil Pengolahan Data,2021

Berdasarkan tabel diatas kondisi ekonomi pengrajin gamelan pada saat

sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19 ini di pengaruhi oleh sejumlah

aspek seperti jumlah pemesan gamelan dan pendapatan. Aspek pertama jumlah

pemesan gamelan sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi pengrajin

gamelan di 2 Desa di Kecamatan Mojolaban yaitu Desa Wirun dan Desa Laban

dikarenakan banyak sedikitnya pesanan gamelan tersebut sangat mempengaruhi

pada pemasukan mereka setiap harinya.Sebelum adanya pandemi covid-19 para

pengrajin mendapat pesanan dari berbagai wilayah baik lokal maupun

internasional,untuk lokal yang paling sering memesan gamelan yaitu di Bali

karena Bali merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi WNA karena selain

terkenal dengan pesona keindahan pantainya Bali juga terkenal dengan

pertunjukan seni tarinya yang menarik dengan diiringi menggunakan gamelan.

Namun dengan adanya pandemi ini indonesia memberlakukan yang

namanya PPKM darurat Jawa-Bali sehingga dengan adanya itu semua akses

pendidikan, perkantoran, wisata ditutup, hal itu menyebabkan wisatawan asing

maupun dalam negeri sendiri tidak bisa pergi atau berwisata ke Bali, sehingga

sangat berpengaruh besar bagi pengrajin gamelan di Mojolaban dikarenakan
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menyebabkan tidak adanya pesanan gamelan sehingga pengrajin hanya

menghabiskan stok saja, karena itu menyebabkan pendapatan yang awalnya

mencapai Rp.4.000.000- Rp.>5.000.000 menjadi menurun drastis, sehingga

sebagian para pengrajin yang awalnya membuat gamelan harus memilih untuk

melakukan pekerjaan sampingan atau membuka usaha lain seperti sebagai

perternak, pedagang, dan petani untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari,

disebabkan karena tidak adanya pesanan gamelan.

3.3 Upaya Yang Di Lakukan Pengrajin Dalam Menghadapi Kendala Di

Masa Pandemi Covid-19

Tabel 13. Strategi yang Dilakukan Pengrajin Gamelan dalam Menghadapi

Pandemi Covid-19

Strategi yang Dilakukan Frekuensi Presentase

Berdagang 5 24%

Bercocok Tanam 7 33,3%

Bertani 3 14,2%

Beternak 6 28,5%

Tidak Ada 0 0

Jumlah 21 100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2021

Berdasarkan tabel diatas upaya pengrajin gamelan dalam menghadapi kendala

yaitu dengan melakukan pekerjaan sampingan atau usaha lain.Disaat adanya

pandemi covid-19 ini sebagian besar pengrajin gamelan di Mojolaban sangat

terdampak pandemi,sehingga hal tersebut membuat para pengrajin harus memutar

haluan dengan melakukan pekerjaan sampingan atau sementara yaitu seperti

berdagang,bercocok tanam,bertani,dan beternak.Para pengrajin yang melakukan

pekerjaan sampingan dengan berdagang sebanyak 5 pengrajin dengan presentase

24%,pengrajin yang bercocok tanam sebanyak 7 pengrajin dengan presentase

33,3%,pengrajin yang bertani sebanyak 3 orang dengan presentase

14,2% ,Sedangkan untuk pengrajin yang melakukan pekerjaan sampingan dengan
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beternak sebanyak 6 orang dengan presentase 28,5%.

Tabel 14. Berhasil atau tidaknya Pengrajin untuk Melaksanakan Strategi Tersebut

Berhasil atau Tidak
Berhasil

Frekuensi Presentase

Berhasil 17 81%

Tidak Berhasil 4 19%

Jumlah 21 100

Sumber : Hasil Pengolahan Data ,2021

Berdasarkan tabel diatas mengenai berhasil atau tidaknya pengrajin

gamelan saat melakukan strateginya buat bertahan hidup ditengah adanya

pandemi covid-19.Sebagian besar pengrajin gamelan mengatakan berhasil

melakukan strategi tersebut,yaitu sebanyak 17 pengrajin dengan presentase

81%,Sedangkan 4 pengrajin gamelan dengan presentase 19% mengatakan tidak

berhasil dalam melakukan strategi tersebut yaitu pengrajin gamelan yang memilih

melakukan pekerjaan sampingan sebagai peternak ada 4 yang tidak berhasil

dikarenakan terbatasnya modal sehingga menyebabkan mereka hanya beternak

dengan seadanya saja itupun mereka kesulitan untuk menjual hasil ternaknya

kepada pembeli.

Tabel 15. Pendapatan Selama Pandemi Covid-19 dari Pekerjaan Sampingan dan

Usaha Lain

Jenis
Pekerjaan

Rp 500.000 - Rp
1.000.000

Rp 1.500.000 - Rp
2.000.000

Rp 2.500.000- Rp
3.000.000

Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase

Berdagang 0 0 3 37,5% 2 50%

Bercocok
Tanaman

5 56% 2 25% 0 0

Bertani 0 0 3 37,5% 0 0

Beternak 4 44% 0 0 2 50%

Jumlah 9 100% 8 100% 4 100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2021

Berdasarkan tabel diatas pendapatan para pengrajin gamelan selama masa
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pandemi covid-19 dari pekerjaan sampingan atau pekerjaan sementara paling

banyak berkisar antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dari hasil bercocok tanam dan

beternak ,bercocok tanam ada 5 orang dengan presentase 56%,untuk yang

beternak sebanyak 4 orang dengan presentase 44%.Sedangkan untuk yang

mempunyai pendapatan yang berkisar Rp 1.500.000-Rp 2.000.000 yaitu

berdagang,bercocok tanam dan bertani yaitu antara berdagang dan bertani masing-

masing mempunyai angka sama yaitu 3 orang dengan presentase 37,5%

sedangkan untuk yang bercocok tanam yang mempunyai penghasilan tersebut ada

2 orang dengan presentase 25%. Pendapatan paling banyak dimiliki oleh

pedagang pakaian dan peternak kambing yaitu masing-masing ada 2 orang dengan

presentase 50%.

4. PENUTUP

Pandemi Covid-19 memberi dampak buruk bagi para pengrajin gamelan di

Kecamatan Mojolaban,dampak tersebut bisa dari segi sosial dan segi

ekonomi.Dampak positif dari segi sosial yaitu menjadikan komunikasi dengan

keluarga semakin erat dan interaksi dengan masyrakat semakin baik, selain itu

dampak positif yang lain yaitu mulai adanya ronda malam lagi yang sebelumnya

nyaris punah.Adanya pandemi covid-19 ini menyebabkan para pengrajin gamelan

mengalami penurunan pesanan secara drastis sehingga menyebabkan para

pengrajin harus beralih pekerjaan atau membuat usaha lain untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.

Strategi yang dilakukan pengrajin gamelan dalam menghadapi adanya

pandemi covid-19 tersebut yaitu dengan melakukan pekerjaan sampingan seperti

berdagang,beternak,bercocok tanam,bertani.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Santoso. Wijaya. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial
Ekonomi Pedagang Di Kawasan Pantai Klayar Kecamatan Donorojo
Kabupaten Pacitan Tahun 2020. Skripsi. Fakultas Geografi Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

Anonim. (2020) “Kecamatan Mojolaban Dalam Angka 2020”.Sukoharjo: Badan



16

Pusat Statistik.
Assauri, S. (2013). Manajemen Pemasaran; Dasar, Konsep dan Strategi.

Jakarta :PT. Grafindo Persada
Astawa, Ida Bagus Made.(2017).Pengantar Ilmu Sosial. Depok: Rajagrafindo

Persada.
Bintarto. (1968).Beberapa Aspek Geografi. Yogyakarta : Karya.
Bintarto & Surastopo Hadisumarno. (1991).Metode Analisis Geografi.

Yogyakarta: LP3ES
Eva,Banowati. (2013).Geografi Sosial.Yogyakarta : Ombak
Hadi Sabari Yunus. (2010). Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021).[Online]. Tersedia di

kbbi.kemdikbud.go.id.Diakses 23 Maret 2021.
Masri Singarimbun & Sofian Effendi.(2012).Metode Penelitian Survei.

Jakarta : LP3ES.
Pambudu Tika, Moh. (2005). Metode Penelitian Geografi. Jakarta : PT Grame

dia Pustaka Utama
Sidiq , Adhi. Purnomo. (2016). Perancangan Buku Fotografi Esai Gamelan Jawa.

Jurnal-TA Sidiq.
Slamet, Lestari. (2018). Analisis Budidaya Tambak Udang Terhadap Kondisi

Sosial Ekonomi. Skripsi: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Sodikin & Riyono. 2014. Akuntansi Pengantar I. Yogyakarta : Sekolah Tinggi
Ilmu Manajemen YKPN

Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung:

Alfabeta
Suharsimi,Arikunto. (2002). Metodologi Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta
Suroto.(2000).Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja.

Yogyakarta : Gadjah Mada University.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Perindustrian.

15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 4. Jakarta.

Yunar, N.D. (2020).Penyakit Menular Dan Wabah Penyakit Covid-19. OSF
Preprint


	Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan P

