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ABSTRAK 

 

Saiful Umam, Klinik Bumdes: Kebijakan Pemerintah Jawa Timur Dalam 

Pengembangan Wisata Desa Pasca Guncangan Akibat Pandemik COVID-19, 

Interdisciplinary Islamic Studies/Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik. Tesis 

ini fokus mengkaji tentang kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dalam membantu masyarakat pengelola desa wisata yang terdampak 

pandemi COVID-19. COVID-19 menyebabkan guncangan sosial dan ekonomi. 

Perekonomian mengalami kontraksi dengan pertumbuhan minus 1,7%, banyak 

orang di PHK, pengangguran bertambah, dan obyek wisata ditutup. Pemerintah 

pusat mengambil kebijakan pembatasan sosial. Guncangan sosial juga dialami 

BUMDes yang sedang mengembangkan desa wisata. Banyak desa wisata berhenti 

beroperasi akibat COVID-19. Situasi tersebut tidak dibiarkan oleh Pemerintah Jawa 

Timur melalui Klinik BUMDes Pemerintah Jawa Timur berusaha untuk 

mengembangkan kembali desa wisata selama COVID-19. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat dampak COVID-19 terhadap desa wisata dan kebijakan yang diambil 

Pemerintah Jawa Timur untuk mengatasi situasi tersebut. 

Untuk menjawab tujuan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

kulitatif deskriptif. Peneliti meneliti empat desa wisata. Pengambilan data dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah orang-

orang yang terlibat dalam kebijakan Klinik BUMDes meliputi pengelola Klinik 

BUMDes dan pengelola desa wisata. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa guncangan pandemi COVID-19 sangat 

besar dampaknya pada aktivitas pariwisata yang menimbulkan penurunan aktivitas 

ekonomi. Secara detail COVID-19 membawa dampak bagi desa wisata berupa 

penutupan lokasi pariwisata, menurunnya pendapatan desa dan masyarakat lokal, 

pengurangan tenaga kerja, dan mangkraknya fasilitas. Untuk mengatasi hal itu 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui klinik BUMDes telah berhasil membantu 

empat desa wisata. Kebijakan yang diambil pemerintah Jawa Timur berupa 

pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan. Secara lebih detail di dalamnya 

meliputi pendampingan perencanaan pengelolaan desa wisata pasca pandemic, 

pemberian bantuan melalui Klinik BUMDes, inovasi teknologi dan penyebaran 

informasi pariwisata lokal, produk wisata baru, membangun kepercayaan 

konsumen untuk berwisata. Jika dikaitkan dengan teori data penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

menghadapi krisis selama pandemi menggunakan strategi coping, manajemen krisis 

untuk bertahan agar tidak terjadi krisis lebih besar dengan memberikan 

pendampingan pengelola industri pariwisata desa dan strategi aktif dengan 

membangun kepercayaan konsumen untuk berwisata, membangun jaringan dengan 

PT. Sampoerna, Yayasan Rumah Kita Sidoarjo, dan juga memunculkan produk 

wisata baru. 

 

Kata Kunci : Kebijakan, COVID-19, Desa Wisata, Klinik BUMDes, Strategi 

Coping 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang Masalah 

 Akhir tahun 2019 virus SARS-CoV2 (COVID-19) ditemukan mulai 

menginfeksi manusia. Karena sifatnya yang mudah menular maka virus ini 

mengakibatkan terjadinya pandemi di seluruh dunia.1 Dalam sejarah pandemi telah 

tercatat beberapa kali terjadi.2 Misalnya saja pada masa pemerintahan Umar bin 

Khattab terjadi wabah Tha’un ‘Amwas yang merenggut banyak korban jiwa. 

Meskipun demikian, keadaan dapat pulih kembali karena ada kebijakan yang cepat 

dan tepat untuk mengatasi pandemi.3 Kini di tengah situasi pandemi COVID-19 

yang menimpa masyarakat Indonesia tentu pelbagai bentuk kebijakan penanganan 

muktak diperlukan. 

Pemerintah Indonesia pertama kali mengonfirmasi infeksi virus korona 

(COVID-19) pada tanggal 2 Maret 2020.4 Dalam mengantisipasi hal ini pemerintah 

langsung menerapkan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) pada April 2020. 

Meskipun kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat namun 

yang jelas kebijakan ini juga harus mengorbankan kelancaran proses produksi, 

 
1 Muhammad Adnan Shareen, Suliman Khan, Aber Khazmi, et,al., “COVID-19 Infection: 

Emergence, transmission, and characteristic of human coronaviruses”, Journal of Advance 

Research, Vol. 24, (July 2020) hlm. 91-98. 

 2 Lihat Aberth, J., Plagues in World History, Rowman & Littlefield Publishers, New York 

(2011). 

 3 Michael W. Dols, “Plague in Early Islamic History”, Journal of the American Society, 

Vol. 94, No. 3 (1974). hlm. 376-378. 

 4 Lihat dalam laman https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-

lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all (Diakses pada 7 Maret 2021). 

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all
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distribusi dan kegiatan operasional yang pada akhirnya mengganggu kinerja 

perekonomian.5 Beberapa pengamat pun memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia 

dapat tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan hampir dipastikan 

meningkat.6 Ketika gelombang peningkatan kasus penyebaran virus terjadi 

beberapa kali yang memaksa pemerintah untuk mengontrol dengan ketat kegiatan 

masyarakat maka pada periode tahun 2020 perekonomian Indonesia benar-benar 

terpuruk. Keterpurukan ini tampak jelas saat perusahaan-perusahaan mulai 

memPHK buruh dan karyawannya, banyak industri menegah-kecil yang tutup 

karena gulung tikar dan munculnya gelandangan di pinggir jalanan perkotaan. 

Keterpurukan ekonomi juga terlihat dari data statistik tahun 2020. Dalam 

proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020, yang menjadi acuan kerja pemerintah, 

angka pertumbuhan ekonomi secara nasional direvisi sampai tiga kali yaitu pada 

bulan April, Juni dan Oktober. Proyeksi yang terakhir menyebutkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami kontraksi di angka minus 0,7 

sampai 1,7 persen.7 Hal ini juga menjadi indikator kuat bahwa daya beli masyarakat 

turun secara signifikan. 

Di samping itu dari survei sektor ketenagakerjaan diperoleh data yang 

cukup menarik. Selama beberapa bulan pertama pandemi COVID-19 diperkirakan 

 
 5 Untuk penjelasan lebih lengkap tentang dampak ekonomi lihat Fakhrul Razi Yamali dan 

Ririn Noviyanti Putri, “Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia, Ekonomis: Journal of 

Economics Business, Vol. 4. 2 (September 2020). hlm. 384-388. 
6 Antonius Purwanto, lihat “Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Potret 

dan Strategi Pemulihan 2020-2021”, dalam https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-

topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-COVID-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-

2021. (Diakses pada 07 Maret 2021). 
7 Ibid. 

https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021
https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021
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jumlah tenaga kerja yang terdampak sebesar 29 juta jiwa. Selain itu jumlah 

pengangguran menunjukkan peningkatan dari yang semula 2,5 juta menjadi 9,8 juta 

orang. Data ketenagakerjaan juga menunjukkan penurunan jumlah pekerja formal 

dan bertambahnya jumlah pekerja informal.8 Artinya pandemi telah membuat 

banyak pekerja bermigrasi ke sektor informal yang relatif fleksibel namun juga 

membuat mereka lebih rentan. 

Melihat kenyataan yang seperti itu hampir semua orang terdorong untuk 

menyumbang ide atau pandangan tentang cara penanganan pandemi. Saking 

banyaknya perspektif yang muncul ruang publik seakan berubah menjadi arena 

perdebatan. Mereka yang terlibat perdebatan bertarung memberikan alasan kuat 

tentang mana yang lebih utama antara kesehatan atau ekonomi.9 Persoalan ini 

semakin rumit ketika sebagian kaum muslim lebih percaya pada pendapat-pendapat 

dari otoritas agama yang kurang mendukung kebijakan pemerintah.10 Di luar itu 

sebagian masyarakat malah memilih bertindak secara konkret dalam meringankan 

dempak pandemi yang dialami warga. Misalnya saja dengan menyediakan selter 

secara komunal atau dengan berbagi makanan antar tetangga. 

Terpuruknya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19 

menunjukkan bahwa hampir di semua sektor industri mengalami pelambatan. Salah 

satu sektor industri yang melambat cukup parah adalah industri pariwisata yang di 

 
 8 BPS, Keadaan Pekerja di Indonesia Februari, Jakarta (2021). 

 9 Robin Hernandez Chaniago & Reni Chandriachsja Suwarso, “Analisis Diskursus 

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Mewabahnya Pandemi COVID-19 di 

Indonesia”, Sytax Literate: Journal Ilmiah Indonesia, Vol. 6 No. 8 (2021). 

 10 Masdar Hilmy, Khoirun Ni’am, “Winning The Battle of Authorities: The Muslim 

Disputes Over The COVID-19 Pandemic Plague in Contemporary Indonesia”, Qudus International 

Journal of Islamic Studies, Vol.8 No 2, (2020). 
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dalamnya terdapat desa-desa wisata.11 Seperti yang telah banyak diketahui bahwa 

desa wisata sering dipandang sebagai alternatif pembangunan ekonomi.12 Dengan 

berbekal fakta bahwa tren kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar 

negeri yang cenderung meningkat desa wisata pun berlomba untuk memberikan 

pelayanan terbaik.13 Hal ini kemudian mendorong warga desa wisata untuk lebih 

giat dalam berorganisasi maupun beraktivitas ekonomi. 

Industri pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak paling awal 

akibat pandemi COVID-19. Secara global, sektor pariwisata diprediksi mengalami 

kerugian sebesar 320 miliar US Dollar (sekitar 4.700 triliun rupiah) per data Juni 

2020. Jumlah pengangguran di seluruh dunia yang dihasilkan sektor industri ini 

diperkirakan sebanyak 100,8 juta orang, dimana 63,4 juta orang berasal dari 

regional Asia-Pasifik (Statista, 2020). Kemudian jumlah kunjungan wisatawan 

pada tengah tahun pertama 2020 diperkirakan turun drastis hingga 65% persen di 

seluruh dunia. 

Ketika situasi pandemi memaksa kunjungan wisata dihentikan tidak 

mengherankan apabila desa wisata menjadi sepi pengunjung. Dalam survei yang 

dilakukan Desa Wisata Institute tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap 

kondisi masyarakat di desa wisata menunjukkan bahwa seluruh desa wisata telah 

 
 11 Betty Silfia Ayu Utami & Abdullah Kafabih, “Sektor Pariwisata Indonesia di tengah 

Pandemi Covid 19”, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 4 No. 1 (2021) pp. 383-389. 

 12 Dalam literatur konsep desa wisata tidak dapat dilepaskan dari perdebatan tentang wisata 

berbasis komunitas atau community-based tourism (CBT). Untuk penjelasan lebih lanjut lihat dalam 

Peter Murphy, Tourism: A Community Approach, Routledge: London (2013). 

 13 BPS & Kementrian Pariwisata, Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017. Jakarta 

(2017) hlm. 53-56. 
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menutup kegiatan usaha wisatanya karena wabah pandemi COVID-19.14 Situasi 

seperti ini jika dibiarkan pasti akan menyebabkan bangkrut dan matinya usaha-

usaha ekonomi yang berbasis pada kegiatan desa wisata. Dengan demikian 

intervensi pemerintah dalam memulihkan perekonomian desa wisata perlu segera 

dilakukan. 

Dalam tesis ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kebijakan 

pemulihan ekonomi desa wisata yang ada di Jawa Timur. Penulis akan lebih 

menyoroti kebijakan pemulihan ekonomi desa wisata yang diambil oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur. Dalam proses pengimplementasian kebijakan ini Klinik 

BUMDes mengambil peran yang signifikan. Oleh karena itu fokus penelitian 

penulis adalah program Klinik BUMDes Jawa Timur yang bernama pengembangan 

Desa Wisata Berbasis BUMDes. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 pada desa wisata di Jawa Timur? 

2. Bagaimana kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

pemulihan desa wisata di masa pandemi COVID-19? 

 

 

 
14 Lihat “Upaya Desa Wisata Bertahan di Tengah COVID-19”, dalam 

https://www.masterplandesa.com/artikel/upaya-desa-wisata-bertahan-di-tengah-COVID-19/. 

Diakses pada 9 Maret 2021. 

https://www.masterplandesa.com/artikel/upaya-desa-wisata-bertahan-di-tengah-covid-19/
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak pandemi COVID-

19 terhadap wisata di Jawa Timur, khususnya wisata desa di Bondowoso, 

Lumajang, Pasuruan dan Tulungagung. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat 

kebijakan apa saja yang dilakukan Pemerintah Jawa Timur untuk mengatasi 

guncangan sosial-ekonomi akibat COVID-19. Adapun manfaat penelitian secara 

akademik studi ini memberikan tambahan pengetahuan tentang kebijakan ekonomi 

di era pandemi. Tentang apa yang dilakukan pemerintah dalam situasi dilema antara 

kesehatan masyarakat atau geliat ekonomi. Secara praktis manfaat penelitian ini 

adalah kebijakan atau strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Klinik 

BUMDes, yang bisa digunakan dan dicontoh untuk diaplikasikan di daerah lain 

yang belum mengeluarkan kebijakan menghidupkan desa wisata. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam meneliti kebijakan pemulihan ekonomi penulis tentu sangat terbantu 

dengan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Topik kajian ini secara umum telah 

sedikit banyak bersinggungan dengan diskursus tentang mekanisme daya 

beradaptasi (resiliensi) serta daya bertahan (survival) di era pandemi. Kajian yang 

dilakukan oleh Sunarno dan Endang Sulistyowati berpendapat bahwa rasa memiliki 

anggota suatu komunitas yang masih menjaga nilai tradisi menjadi kekuatan untuk 

beradaptasi.15 Studi yang lain mengatakan bahwa solidaritas sosial merupakan 

 
 15 Sunarno & Endang Sulistyowati, “Resiliensi Komunitas di Tengah Pandemi COVID-

19”, Mediapsi, Vol. 7 No. 1 (2021). 37-52. 
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kunci daya adaptasi kaum buruh.16 Dalam hal daya bertahan, Wan Iaura Hardilawati 

memberikan rekomendasi strategi digitalisasi dan perbaikan produk untuk pelaku 

UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi.17 Penelitian yang lain malah 

menyoroti bagaimana inovasi UMKM desa dalam situasi pandemi COVID-19. 

Maskarto Lucky Nara Rosmadi berpendapat bahwa pelbagai bentuk inovasi masih 

dilakukan oleh UMKM. Salah satunya inovasi manajemen Waroenk Ngemil yang 

melakukan repackaging produk selama masa pandemi di tahun 2020 sehingga 

penjualan relatif tidak terpuruk.18 

Beberapa studi yang disebutkan di atas cenderung melihat dari sudut pandang 

aktor. Studi ini melihat dari sisi lain, yaitu kebijakan pemerintah melalui mitra 

program pendampingan desa oleh Klinik BUMdes Jawa Timur. Tentu studi tentang 

kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi telah banyak yang membahas. 

Namun studi yang mengkhususkan diri pada bidang pariwisata desa dan BUMDes 

di Jawa Timur masih sedikit yang menaruh perhatian. Untuk itu kita perlu 

menyinggung penelitian-penelitian yang terkait dengan studi ini. 

Ada beberapa studi dan penelitian tentang desa wisata yang telah dilakukan. 

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gitra Ratri (2016) di desa 

wisata Ketenger Banyumas. Penelitian ini mengatakan bahwa kerja sama yang baik 

antara organisasi seperti Kelompok Sadar Wisata (KOPDARWIS) dengan 

 
 16 Versanudin Hekmatyar & Nike Vonika, “Pengaruh Solidaritas Sosial Terhadap 

Resiliensi Buruh di Tengah Pandemi COVID-19”, Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol. 20 

No. 1 (Juni 2021) hlm. 85-97. 

 17 Wan Iaura Hardilawati, “Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19”, 

Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, Vol. 10 No. 1 (2020) hlm. 89-98. 
18 Maskarto Lucky Nara Rosmadi, “Inovasi dan Kreativitas Pelaku Usaha UMKM di Era 

COVID-19,” Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, Vol 4 No 2 , Juli (2021). 
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pemerintah desa menjadikan pembangunan desa wisata semakin baik.19 Peneliti 

yang lain cenderung menekankan dampak positif kebijakan pengembangan desa 

wisata bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Misalnya saja penghasilan masyarakat 

meningkat, meningkatkan peluang kerja dan berusaha, meningkatkan kepemilikan 

dan kontrol masyarakat lokal, serta meningkatkan pendapatan pemerintah melalui 

retribusi wisata.20  

Keterlibatan masyarakat menjadi hal paling inti dalam pengembangan desa 

wisata. Keterlibatan ini tentu akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yang dimiliki. Artinya partisipasi menjadi sarana pendidikan bagi 

masyarakat lokal untuk lebih memahami kondisi sekitar mereka. Ketika mereka 

mulai berpartisipasi maka jalan untuk kolaborasi dengan pemerintah dan 

stakeholder lainnya dapat segera terbuka. Hal ini nantinya akan membangkitkan 

geliat desa wisata selama masa pandemi dan saat krisis datang. Namun dalam 

kenyataan masih sering ditemui banyak hambatan bagi masyarakat lokal untuk mau 

secara konsisten berpartisipasi dalam pembangunan.21 

Partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dapat 

menghasilkan manfaat yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan oleh masyarakat 

setempat. Hal itu juga dapat mempengaruhi sejauh mana kemampuan masyarakat 

 
19 Gita Ratri Prafitri, Maya Damayanti, “Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan 

Desa Wisata (Studi kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas),” Jurnal Pengembangan Kota Vo.4 

No.1 (2016) 
20 Hary Hermawan, “Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap 

Ekonomi Masyarakat Lokal,” Jurnal Pariwisata Vol. III No.2 September (2012). 

 21 Lihat misalnya Dea Deviyanti, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam 

Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”, Jurnal Administrasi 

Negara, Vol.1 No. 2 (2013) hlm. 380-394. 
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lokal dalam proses pembangunan desa wisata. Kemudian desa wisata pada 

prinsipnya adalah partisipasi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dan 

manusia di sekitar.22 Peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sangatlah 

dominan, hal ini terjadi di Desa Jatiluwih yang tidak melibatkan masyarakat lokal 

dalam proses perencanaan. Masyarakat desa wisata belum sepenuhnya menjadi 

subjek pembangunan desa, melainkan menjadi objek pembangunan yang sudah 

didesain oleh pemerintah setempat. 

Penelitian berbasis pengabdian masyarakat yang dilakukan Nugrahaningsih 

dan Muttaqin senada halnya dalam melihat partisipasi masyarakat dalam 

mengembangkan desa atau destinasi wisata yang berpengaruh pada pendapatan 

Badan Usaha Milik Desa serta pendapatan asli desa. BUMDes harus dikelola secara 

profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki 

kompetensi untuk mengelolanya. Selanjutnya langkah riil pengembangan desa 

wisata melalui pengembangan Taman Edukasi Arjuna (TEA) dengan berbasis 

eduwisata serta diadakan pelatihan kewirausahaan mendorong perekonomian 

keluarga melalui kelompok PKK dan Karang Taruna. Dalam pemberdayaan 

masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang 

benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam 

situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan 

 
22 Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, M. Baiquni, “Pengembangan Desa Wisata 

Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih  Tabanan Bali,” Jurnal Kawisatara, 

Vol. 3 No 2, 17 Agustus (2013). 



10  

harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat 

menciptakan suasana kondusif.23 

Dari beberapa diskursus yang telah disebutkan di atas, para peneliti 

sebelumnya telah melihat upaya pemerintah dalam proses pembangunan desa 

wisata dalam membangkitkan ekonomi lokal. Sebagian menemukan bahwa inovasi 

serta kreativitas untuk terus mengembangkan potensi desa wisata menjadi kunci 

bertahannya desa wisata di era krisis. Dalam penelitian ini, penulis tidak melihat 

pada upaya desa, namun ingin melihat kebijakan yang ditawarkan oleh Pemerintah 

Jawa Timur melalui program Klinik BUMDes Jawa Timur dalam membantu 

sekaligus memfasilitasi desa wisata agar bangkit melewati pandemi COVID-19. 

E. Kerangka Teori 

Untuk memahami bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur pada desa wisata saat pandemi COVID-19 maka penelitian ini 

akan mengeksplorasi diskurus akademik dengan menggunakan teori kebijakan 

yang relevan untuk menganalisa rumusan masalah diatas adalah teori institusional, 

Model teori ini lebih menekankan peran lembaga-lembaga pemerintah dalam 

mengimplementasikan kebijakan. Dalam situasi krisis Kesehatan, respons cepat 

dari pemerintah merupakan hal yang mutlak diperlukan masyarakat yang terbatas 

dari segi ruang gerak. Dan manifestasi dari respon pemerintah itu berada pada unit-

unit lembaga publik yang terkait. 

 
23 Putri Nugrahaningsih, Hermansyah Muttaqin, “Optimalisasi Peran BUMdes Desa 

Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dalam Membangun Desa Wisata”, Prosiding 

PKM-CSR, Volume I (2018) 
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Teori institusional  fokus pada tata kelola sebagai konsep generik sebuah 

negara dan sekutunya di sektor swasta,untuk mengarahkan  ekonomi dan 

masyarakat. Yaitu tata kelola yang terlibat dalam membuat keputusan dan 

memanfaatkan sumber daya untuk mengubah kondisi di dalam masyarakat. 

Konsepsi pemerintahan ini mengandung banyak kemiripan dengan studi kebijakan 

publik, tetapi juga memiliki perbedaan penting. Pertama, pendekatan pemerintahan 

difokuskan pada pembentukan tujuan masyarakat, kemudian memobilisasi sumber 

daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pemerintah 

menekankan dorongan menuju menciptakan lebih konsisten dan terkoordinasi 

kebijakan, sementara juga mengakui kebutuhan untuk mengarahkan dalam sektor 

kebijakan individu.24 

Dalam hal pemerintahan, pemerintah bisa menjadi penghubung antar insitusi 

atau masyarakat. Sifat institusi  akan mempengaruhi kapasitas sistem politik untuk 

memerintah secara efektif.  Pemerintahan  secara inheren melibatkan aktor sosial, 

maka peran institusi dalam menciptakan peluang. Dengan demikian, institusi 

menjadi signifikan tidak hanya untuk cara mereka membuat keputusan secara 

internal tetapi juga untuk jalan masuk yang mereka dapat mempromosikan interaksi  

demokratis dengan aktor sosial.25 Institusi ini mewakili upaya pencarian solusi 

untuk masalah sosial dan ekonomi dihadapi dalam pemerintahan. 

 
24 B. Guy Peter, Institutional Theory, dalam The Sage Handbook of Governance, (eds) 

Mark Bevir (London: SAGE Publication, 2011). Hal 78. 
25 B. Guy Peter, hal 80. 
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Secara singkat, kebijakan adalah apa saja yang dipilih untuk dilakukan 

maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah.26 coping strategy adalah strategi 

bertahan hidup dalam menghadapi situasi sulit, utamanya masalah perekonomian.27 

Coping Strategy dibagi menjadi tiga, yaitu strategi aktif, strategi pasif, dan strategi 

jaringan. Dengan demikian peneliti akan melihat kebijakan dalam kaitan dengan 

COVID-19 dalam tiga ranah kebijakan, yaitu kebijakan yang aktif, kebijakan yang 

pasif, dan kebijakan yang mendorong untuk melakukan berjejaring dalam 

menghadapi krisis. 

Teori coping sendiri merupakan cara yang digunakan individu dalam 

menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respons 

terhadap situasi yang mengancam.28 Dijelaskan juga bahwa coping merupakan 

suatu proses untuk menata tuntunan yang dianggap membebani atau melebihi 

sumber daya kita.29 Dari teori ini penulis akan mengelaborasi terkait upaya apa saja 

yang telah dilakukan oleh Klinik BUMDes Jawa Timur dalam menanggulangi 

krisis atau ancaman yang akan terjadi pada desa wisata di Jawa Timur setelah 

pandemi COVID-19. 

 
 26 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Fithteenth Edition (Boston: Pearson, 

2017) hlm. 1. 
27 Dalam bahasannya, Suharto menggunakan istilah coping strategy untuk menjelaskan 

strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh keluarga miskin dalam menghadapi masalah 

perekonomian. Namun peneliti melihat potensi konsep coping strategy yang dirumuskan Suharto 

relevan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Lihat: Edi Suharto, “Kemiskinan dan 

Keberfungsian sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia, 2013, Bandung: STKS 

Press. 
28 Abdul Nasir & Abdul Muhith, Dasar-dasar Keperawatan Jiwa, (Jakarta: Salemba 

Medika, 2011), hal.3.  
29 Abdul Nasir & Abdul Muhith, hal 6. 
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Strategi aktif untuk mengoptimalkan segala potensi keluarga untuk mengatasi 

goncangan ekonomi dengan menambah jam kerja dari biasanya karena tuntutan 

hidup yang semakin besar, selain itu juga dengan melibatkan anggota keluarga 

untuk ikut bekerja agar dapat membantu kehidupan sehari-hari mereka, seperti 

melibatkan istri dan anak-anak.30 Dengan kata lain strategi aktif dapat berarti segala 

upaya untuk menghadapi dan melepaskan stres. Kaitannya dengan kajian kebijakan 

publik, strategi aktif bisa diartikan sebagai tindakan menyelesaikan permasalahan 

secara aktif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara langsung.31 

Strategi pasif merupakan strategi penekanan ataupun mengurangi 

pengeluaran-pengeluaran keluarga seperti pengeluaran biaya untuk sandang, 

pangan, biaya sosial, transportasi, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. 

Hal ini juga bisa dimaknai sebagai gaya pelepasan perilaku atau mental dari situasi 

stres atau membebani psikologis, untuk mengurangi bahaya fisiologis, psikologis, 

atau sosial. Dengan kata lain, kajian strategi pasif digunakan untuk mengatasi 

permasalahan dengan beradaptasi dengan kondisi dan menghalau segala 

kemungkinan terburuk dengan berdasar pada pengalaman masa lalu.  

Strategi jaringan merupakan strategi dengan penekanan tindakan dengan 

menjalin relasi dengan pihak lain untuk mengurangi dampak dari permasalahan. 

Strategi jaringan diarahkan pada perubahan radikal di mana tujuannya bukan untuk 

 
30 Abdul Nasir & Abdul Muhith, hal 6.  
31 Markus Keck, Patrick Sakdapolrak, “What is Social Resilience”, Erkunde, Vol.67 (1), 

2013 
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mengamankan, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

menghadapi risiko saat ini dan/atau di masa depan.32 

F. Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih selama 7 bulan (Januari - Juli 

2021). Obyek penelitian ini adalah kebijakan dan dampaknya yang diambil 

Pemerintah Jawa Timur untuk mengatasi persoalan pada desa wisata karena 

pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

(bertujuan) yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pad 

akrietria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan 

peneliti. 

Dengan menggunakan purposive sampling, informan yang ditentukan oleh 

peneliti adalah para pengurus dan eksekutor program Klinik BUMDes Jawa Timur, 

yaitu sebagai berikut: 

Identitas 

Informaan 

Nama Jabatan 

Informan 1 Nova Haryanto Direktur Klinik BUMDes Jawa Timur 

Informan 2 Fahrul Muzaqqi Direktur Program Klinik BUMDes Jawa 

Timur 

Informan 3 Jairi Irawan Koordinator Program Klinik BUMDes 

Jawa Timur 

 
32 Markus Keck, Patrick Sakdapolrak, “What is Social Resilience”, Erkunde, Vol.67 (1), 

2013 
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Informan 4 Diki S. Riwanto CFO Klinik BUMDes Jawa Timur  

Informan 5 Sukma Aji Pratama Digital and Creative Strategist Klinik 

BUMDes Jawa Timur  

 

Beberapa alasan peneliti menjadikan orang-orang tersebut sebagai informan 

adalah karena peneliti menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang terlibat aktif 

dalam perencanaan program, eksekusi lapangan dan sampai pada tahapan evaluasi 

program Klinik BUMDes pada desa wisata yang dilakukan. Program Klinik 

BUMDes ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama pandemi COVID-

19 pada empat desa wisata yang terpilih menerima bantuan program dari Klinik 

BUMDes Jawa Timur. 

 Selama periode penelitian, penulis mengumpulkan data dengan metode 

wawancara, dokementasi dan observasi. Wawancara merupakan percakapan yang 

dilakukan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat 

mendalam (indepth interview). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

tak terstruktur,  di mana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan- 

pertanyaan yang akan diajukan. Selain itu pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu 

tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri khas yang dimiliki  oleh informan. 

Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari, karenanya 

kisi-kisi wawancara yang disiapkan bukan berupa daftar pertanyaan melainkan 

berupa poin-poin pokok yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan 

dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini  dimaksudkan agar proses 

wawancara berlangsung secara natural dan mendalam sehingga data yang 
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didapatkan sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Wawancara 

dilakukan secara langsung kepada pelaku kebijakan Klinik BUMDes Jawa Timur 

selama masa pandemi COVID-19.  

Dokumentasi dengan cara pencarian sumber primer dan sekunder secara 

online dan offline untuk melengkapi wawancara yang dilakukan. Sedangkan 

observasi dilakukan dengan cara mengunjungi lokasi penelitian untuk melihat 

situasi desa wisata pasca pandemi. Secara lebih detail jalannya penelitian akan 

tergambarkan di bawah ini. 

Penulis memulai penelitian ini dengan mencari informasi seputar program-

program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Klinik 

BUMDes dalam pendampingan masyarakat yang berada di desa wisata. Kebijakan 

yang sudah dilakukan untuk mendukung pengembangan desa wisata agar bangkit 

di masa pandemi COVID-19. Upaya kerjasama dengan pihak lain dalam 

pelaksanaan kebijakan serta program yang telah direncanakan. 

Pengamatan data online dilakukan dengan mencari sumber berita terkait 

perkembangan desa wisata, kebijakan Pemerintah Provinsai Jawa Timur, serta 

aktivitas apa saja yang dilakukan Klinik BUMDes Jawa Timur selama masa 

pandemi COVID-19. Yang terakhir sebagai data sekunder, peneliti mengambil dari 

beberapa sumber berita online, referensi buku dan artikel jurnal.  

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Mathew B. Miles, A. 

Michael Huberman, dan Johnny Saldana yang membagi langkah-langkah dalam 

kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu kondensasi data (data 
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condensation), penyajian data (data display), dan penarikan dan verifikasi 

kesimpulan (drawing and verifying conclusions).33 

Pertama, kondensasi data adalah proses memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan atau mentransformasikan data yang muncul 

dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan 

materi-materi empiris. Kondensasi data bukanlah sesuatu hal yang terpisah dari 

analisis. Kondensasi data merupakan bentuk dari analisis yang mempertajam, 

memilah, memfokuskan, mengabaikan, dan mengelompokkan data sedemikian 

rupa sampai kesimpulan final dapat digambarkan dan diverifikasi.  

Kedua, penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisir 

dan terringkas yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data ini juga 

membantu dalam memahami konteks penelitian karena proses menganalisis yang 

lebih dalam. Ketiga, penarikan kesimpulan. Dari dimulainya pengumpulan data, 

analisis data kualitatif mengartikan maksud suatu temuan data dari mencatat suatu 

pola, penjelasan, hubungan sebab akibat, dan proposisi.  

 Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data yang tidak sesuai, setelah 

itu data diverifikasi dengan triangulasi sumber dan metode. Setelah data dianggap 

valid maka data baru disiplay. Display data berupa deskripsi kejadian, verbatim 

percakapan, ataupun dalam bentuk tabel. Dengan demikian analisis data 

 
33M.B, Huberman Miles, A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods 

Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan  Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Hal 

14-14. 
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menggunakan konsep Miles dan Huberman dan validitas data dengan triangulasi 

dapat mendukung validasi data dan analisis yang dilakukan. 

Triangulasi adalah teknik pengujian data dengan cara menggabungkan dari 

beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi 

juga dapat diartikan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh 

peneliti dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak 

mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti telah 

mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data. Jenis triangulasi 

dibedakan menjadi dua: 

a) Triangulasi metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan 

metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Untuk memperoleh 

gambaran yang utuh mengenai informasi maka data yang didapat dibandingkan 

apakah saling mendukung atau ada informasi yang bertolak belakang 

b) Triangulasi sumber data 

Triangulasi sumber data adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai 

contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang kebijakan program pemerintah 

provinsi Jawa Timur di desa wisata melalui Klinik BUMDes, maka peneliti dapat 

menanyakan pertanyaan atau soal yang sama. Suatu kesimpulan. Selanjutnya 
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dimintakan kesepakatan (member chek) dengan ketiga sumber data tersebut. Jika 

terdapat kemiripan hasil wawancara dari ketiga sumber, maka dapat  disimpulkan 

bahwa data kredibel. 

G. Sistematika Pembahasan  

Dalam memaparkan pembahasan yang komprehensif, tesis ini disusun 

dengan menggunakan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk melihat dan 

mempermudah pemahaman terhadap poin-poin penting tentang topik yang sedang 

dikaji. Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab. 

Bab I Pendahuluan, diawali dengan pendahuluan yang membahas latar 

belakang masalah tentang fenomena desa wisata yang terdampak karena pandemi 

COVID-19. Bagian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta metode dan teori yang digunakan dalam penelitian. 

Bab II, membahas tentang dampak apa saja yang terjadi pada desa wisata 

selama wabah pandemi COVID-19 sampai pada normal baru. Strategi koping pasif 

dan aktif apa saja yang telah di lakukan oleh Klinik BUMDes Jawa Timur selama 

pandemi COVID-19 di empat desa wisata yang menjadi pilot project Klinik 

BUMDes Jawa Timur selama pandemi COVID-19. 

Bab III, peneliti memaparkan bagaimana kebijakan serta strategi aktif dan 

pasif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi 

ancaman krisis akibat pandemi COVID-19 melalui BUMDes Jawa Timur.  

Bab IV, peneliti menjelaskan tentang dampak dari kebijakan Klinik BUMDes 

Jawa Timur dalam pemulihan desa wisata selama pandemi COVID-19 
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Bab V penutup, berisi kesimpulan penelitian serta pesan dan saran untuk 

peneliti agar diskursus tentang kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan 

Desa semakin banyak kajian mendalam sebagai rujukan kebijakan saat krisis atau 

pencegahan krisis dalam sebuah badan usaha atau pemerintahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Pandemi COVID-19 di Indonesia dapat mengakibatkan goncangan ekonomi 

dalam pengelolaan desa wisata di Jawa Timur. Dampak tersebut diantaranya adalah 

penutupan lokal pariwisata, mangkraknya fasilitas wisata, penurunan ekonomi, 

pemberhentian karyawan yang mengakibatkan angka pengangguran semakin 

meningkat di Jawa Timur. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui 

Program Klinik BUMDes Jawa Timur yakni pemberian pendampingan program 

pelatihan dan penyerahan bantuan pada empat BUMDes, menghasilkan produk 

wisata baru untuk mengembalikan geliat ekonomi industri pariwisata melalui desa 

wisata. 

Untuk mengatasi goncangan dan dampak dari COVID-19, pemerintah Jawa 

Timur melakukan kemitraan program bersama Klinik BUMDes untuk memberikan 

pendampingan program pelatihan sekaligus penyerahan bantuan kepada empat desa 

wisata yang dianggap aktif dan potensial untuk dikembangkan saat new normal atau 

pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan. Klinik BUMDes Jawa Timur 

sebelum pandemi telah membuat program bertujuan meningkatkan geliat desa 

wisata melalui BUMDes. Adanya pandemi COVID-19 tidak membatasi program 

tersebut namun strategi yang dilakukan harus menyesuaikan dengan kondisi saat 

pandemi.  
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Berdasarkan pada data-data yang ditemukan maka secara teoritis kebijakan 

Pemerintah Provionsi Jawa Timur dalam membantu masyarakat pengelola industri 

pariwisata yang terdampak karena pandemi COVID-19 adalah dengan memberikan 

pendampingan bantuan melalui program pelatihan yang dilakukan oleh Klinik 

BUMDes Jawa Timur. Strategi Coping yang dilakukan untuk bertahan agar tidak 

mengalami kriris usai pandemi dengan pelatihan yang tepat pada pengelola 

BUMDes dan siap menghadapi normal baru dengan produk wisata yang telah 

dibuat. 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan bantuan 

pendampingan desa wisata melalui Klinik BUMDes Jawa Timur. Strategi coping 

aktif dan pasif yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola industri pariwisata 

dengan bantuan program tepat sasaran mampu mengembalikan daya tarik wisata 

lokal dengan aman saat pandemi COVID-19.  

Industri pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian negara 

menjadi priorotas pemerintah untuk diberi pendampingan. Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur melalui Klink Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memilih empat 

desa wisata yang diberi pendampingan bantuan berupa bantuan program untuk 

menyiapkan kembali industri pariwisata saat normal baru (new normal). 

Dalam situasi pandemi COVID-19, Pemerintah Provionsi Jawa Timur 

menjadi pandemic winner melalui kebijakan manajamen krisis yang diterapkan 

melalui program Klinik BUMDes, dengan melakukan pendampingan program 
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kepada empat desa wisata untuk bertahan di saat krisis dan mampu menciptakan 

inovasi produk wisata yang berkelanjutan.  

B. Saran  

Saya ingin menyampaikan dua saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat 

mengelaborasikan lebih rinci dan mendalam tentang kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap industri pariwisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) sebagai upaya kemandirian ekonomi masyarakat lokal. 

Masyarakat pengelola pariwisata siap akan inovasi produk pariwisata untuk 

menarik lebih banyak pengunjung. Serta keterlibatan pemerintah dalam mendukung 

aktivitas industri pariwisata yang ada bersama masyarakat lokal sebagai pengelola 

utama.   

Kemudian untuk para peneliti selanjutnya dapat menguji apakah kebijakan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sama dengan yang dilakukan di daerah lain. 

Seperti adanya Klinik BUMDes untuk memberikan pendampingan program dan 

penyerahan bantuan pada BUMdes-BUMDes yang ada di wilayahnya. Salah satu 

keterbatasan penelitian ini adalah fokus penelitian ini lebih pada kebijakan yang 

diambil. Peneliti sebenarnya juga telah menstudi praktik kebijakan di empat desa 

wisata di empat kabupaten di Jawa Timur. Namun luasnya areal lokasi kajian ini 

tentu menyebabkan banyak data tidak bisa diungkapkan secara detail. Oleh karena 

itu jika ada penelitian lagi disarankan untuk detail menjadikan satu lokasi sebagai 

studi kasus. 

Kedua yakni perlu memperbanyak kajian terkait manajaman krisis dalam 

sebuah lembaga tidak karena terjadinya krisis terlebih dahulu kemudian 
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memikirkan cara keluar dari krisis, namun dengan banyaknya kajian kebijakan 

tentang manajemen krisis dalam sebuah lembaga pemerintah dapat menyiapkan diri 

akan banyakya pilihan sebelum benar-benar terjadi sebuah krisis dalam lembaga 

tersebut. 
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