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Abstract 

The Covid-19 pandemic that hit the world from the end of 2019 until now is an extraordinary event. 

Not only has an impact on the country's economy, the problem of economic recession is certainly very 

impactful for the community. This condition is no exception to the youth. Especially for young people, 

without the Covid-19 phenomenon they have to survive the difficult conditions of competition in the 

era of globalization.This research aims to illustrate the survival efforts carried out by young nomads 

in Mataram City during the Covid-19 pandemic. The research methods used in this study are 

qualitative descriptive. The location of the study is the city of Mataram. Sampling techniques are 

carried out by purposive sampling so that it is known that informants are young nomads who decided 

to stay in Mataram City in the period of the end of 2020 to 2021 when the study was conducted.Data 

collection techniques use interviews and documentation. Data analysis techniques use Miles and 

Huberman's interactive models. The results showed that there were efforts made by overseas youth in 

Mataram City to survive the Covid-19 pandemic, namely by subsistence. Subsistence efforts in 

question are realized in the form of subsistence, namely subsistence production and subsistence of 

life. The subsistence of life that is reflected in his efforts to survive in the midst of financial or 

economic difficulties in the region's cities is to take the act of borrowing money from friends. 
Meanwhile, the subsistence of production carried out is reflected in the efforts of informants to 

overcome financial difficulties by doing side work according to the field they are involved in. 
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Abstrak 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia mulai akhir tahun 2019 hingga saat ini merupakan 

suatu peristiwa luar biasa. Tak hanya berdampak bagi perekonomian negara, masalah resesi 

ekonomi tentunya sangat berdampak bagi masyarakat. Kondisi demikian tak terkecuali juga 

dialami oleh pemuda. Terlebih bagi pemuda, tanpa fenomena Covid-19 pun mereka harus 

bertahan dengan kondisi sulit persaingan di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan upaya bertahan yang dilakukan oleh pemuda perantau di Kota Mataram 

pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini ialah 

deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ialah Kota Mataram. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan purposive sampling sehingga diketahui informan merupakan para pemuda 

perantau yang memutuskan tetap bertahan di Kota Mataram pada kurun waktu tahun akhir 

2020 hingga tahun 2021 saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan 

Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan pemuda 

perantau di Kota Mataram untuk bertahan pada masa pandemi Covid-19 yakni dengan 

subsistensi. Upaya subsistensi yang dimaksud terwujud dalam bentuk subsistensi yakni 

subsistensi produksi dan subsistensi hidup. Subsistensi hidup yang dilakukan tercermin dalam 

upayanya bertahan di tengah kesulitan finansial atau ekonomi di kota rantau adalah dengan 

melakukan tindakan meminjam uang pada teman. Sementara itu, subsistensi produksi yang 

dilakukan tercermin dalam upaya informan mengatasi kesulitan finansial dengan melakukan 

pekerjaan sampingan sesuai bidang yang digelutinya.  
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Pendahuluan 

Pandemi covid-19 yang melanda dunia mulai akhir tahun 2019 hingga saat ini 

merupakan suatu peristiwa luar biasa. Bagaimana tidak, selain datangnya yang tidak diduga, 

Covid-19 disebabkan virus baru yang belum ada sebelumnya. Penyebaran virus tersebut 

amatlah cepat dimana pertemuan fisik atau interaksi fisik bisa menjadi media penyebaran 

hingga banyak kegiatan atau aktivitas yang melibatkan publik atau banyak orang terpaksa 

harus disesuaikan atau bahkan dihentikan sementara waktu. Tidak mengherankan jika 

akhirnya banyak sektor terdampak pandemi Covid-19, utamanya sektor ekonomi. Bahkan, 

Indonesia akhirnya resmi mengalami resesi ekonomi seiring dengan kinerja pertumbuhan 

ekonomi yang sudah dua kali berturut mengalami kontraksi, yakni pada kuartal III-2020 

ekonomi Indonesia minus 3,49 persen, melanjutkan laju ekonomi di kuartal II-2020 yang 

tercatat minus 5,32 persen (Azanella, 2020). 

Tak hanya berdampak bagi perekonomian negara, masalah resesi ekonomi tentunya 

sangat berdampak bagi masyarakat. Adapun dampak yang akan dirasakan masyarakat jika 

terjadi resesi yakni: 1) Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 2) Instrumen Investasi 

Terancam; 3) Daya Beli Masyarakat Menurun (Nurhaliza, 2020). Hantaman pandemi covid-

19 terutama pada sektor ekonomi amatlah besar dan luas. Kehidupan masyarakat menjadi 

lebih berat jika mengalami kesusahan-kesusahan yang berasal dari dampak Covid 19 serta 

dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh dan makin membuat kondisi kemiskinan di 

Indonesia makin kompleks (Komalasari dan Dewi, 2020).  

Kondisi demikian tak terkecuali juga dialami oleh pemuda. Terlebih bagi pemuda, 

tanpa fenomena Covid-19 pun mereka harus bertahan dengan kondisi sulit persaingan di era 

globalisasi. Dimana kondisi objektif ini menuntut pemuda untuk lebih refleksif dalam 

memahami posisinya sebagai individu di tengah tekanan struktur makro dan perubahan sosial 

yang massif (Sutopo dan Meiji, 2017). Dengan kata lain tantangan berlipat harus dihadapi 

pemuda yakni terkait persaingan global dan bencana global yang sedang melanda saat ini 

yakni pandemi Covid-19. 

Pemuda perantau atau yang merantau ke kota tentu merasakan kondisi yang terbilang 

berat tersebut. Kondisi sulit yang dihadapi pemuda pada masa pandemi Covid-19 

bagaimanapun memaksa mereka agar tetap bertahan karena bagaimanapun kehidupan tetap 

berlanjut. Terlebih dengan dinamika kondisi dan kebijakan terkait pandemi Covid-19 yang 

harus disesuaikan oleh para perantau. Salah satu kebijakan tersebut ialah himbauan untuk 
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tidak mudik atau pulang ke kampung halaman. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah 

mengumumkan larangan mudik untuk semua warga negara setelah sebelumnya bersifat 

imbauan saja mengingat saat ini telah memasuki bulan suci Ramadhan yang dari tahun ke 

tahun diwarnai arus mudik yang tinggi, dan Larangan ini tidak lain demi mencegah 

penyebaran Covid-19 (Margianto, 2020).  

Dinamisnya perkembangan kebijakan terkait kondisi pandemi Covid-19 yang cepat 

tentu banyak juga pemuda perantau yang memilih bertahan di perantauan selama masa 

pandemi covid-19. Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

sekaligus sebagai pusat kota pendidikan menjadi salah satu kota dengan banyak perantau. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melihat bagaimana upaya bertahan yang dilakukan 

oleh pemuda perantau di Kota Mataram pada masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, 

pengertian Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 

pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 

Pemuda atau youth dalam Bahasa Inggris dapat dimaknai sebagai kelompok orang (seperti 

anak/child dan dewasa adult) dan ‘youth’ (kepemudaan) sebagai keadaan berusia muda 

(seperti ‘masa kanak-kanak’/’ childhood’ dan ‘usia dewasa’/adulthood) (White, 2012).  

Masa menjadi pemuda identik dengan proses transisi dari anak menuju dewasa. 

Proses tersebut dapat dikatakan proses yang penting sekaligus krusial, terutama menjadi 

dewasa yang umumnya diidentikan telah memiliki pekerjaan. Transisi pemuda dari 

pendidikan ke dunia kerja menunjukkan bahwa pemuda secara aktif menerapkan strategi 

jangka panjang, mengakumulasi dan mengonversi kapital, serta melakukan zigzag journeys 

dalam masa transisi (Sutopo, 2013). Dengan kata lain, proses tarnsisi merupakan salah satu 

tantangan yang dihadapi dan hendaknya diatasi oleh pemuda. 

Sementara itu, rantau yang secara arti kata memiliki arti meliputi : 1) pantai sepanjang 

teluk (sungai); pesisir (lawan darat); 2) daerah (negeri) sendiri atau daerah (negeri) di luar 

kampung halaman; negeri asing (KBBI, 2021). Konsep merantau, yakni proses meninggalkan 

tanah asal untuk mencari kerja atau mencari ilmu ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu 

dengan maksud tidak untuk menetap, merupakan konsep yang khas dan lahir dari bahasa 

Melayu (Solihin, 2013). Penelitian terdahulu pemuda perantau punya resiliensi 

Jika kita mengungkap terkait upaya bertahan maka akan banyak literatur yang umum 

dengan istilah strategi bertahan. Banyak literatur dan penelitian terdahulu yang menggunakan 

istilah strategi bertahan. Menurut Snel dan Staring (Resmi, 2005) strategi bertahan hidup 

diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah 
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tangga yang menegah ke bawah secara sosial ekonomi. Dari definisi tersebut tindakan yang 

dilakukan umumnya sebagai alternatif untuk tetap menjaga kelangsungan hidup. Hal yang 

umumnya dilakukan cukup beragam. Untuk peningkatan taraf hidup, dengan menambahkan 

jenis pekerjaan dan merubah pola mata pencaharian (Susilawati,2003). 

Upaya bertahan identik dengan istilah subsistensi. Subsistensi sendiri merupakan 

istilah yang seringkali dikaitkan dengan ekonomi. Secara umum subsistensi diartikan sebagai 

cara hidup yang cenderung minimalis, dengan usaha-usaha yang dilakukan cenderung 

ditunjukkan untuk sekedar hidup (Raharjo, 2004).  

Subsistensi tergolong sebagai kajian, konsep dan teori yang sejak lama telah dikaji 

dan dikembangan para peneliti. Menurut Clifton R. Warton dalam Raharjo (2004), subsistensi 

dibedakan menjadi subsistensi produksi (dikarakterisasi oleh derajat komersialisasi dan 

monetisasi yang rendah) dan subsistensi hidup (berkaitan dengan tingkat hidup yang bersifat 

minimal hanya untuk sekedar hidup). Berdasarkan literatur yang berhasil ditelusuri memang 

umumnya kajian tentang subsistensi banyak digambarkan oleh kehidupan petani kecil di 

pedesaan. 

Salah satu tokoh yang dikenal mengembangkan dan mempopulerkan kajian subsitensi 

adalah James Scott. Bahkan dikenal pula istilah khusus yang menggambarkan perilaku 

subsistensi yakni etika subsistensi. Etika subsistensi  merupakan perspektif petani yang 

memandang prisip dasar dahulukan selamat (safety first), adanya norma resiprositas (Wijaya, 

2007).   

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  pada bulan bulan Juli-September 2021 di Kota Mataram 

yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan merupakan pusat 

pemerintahan, kegiatan ekonomi yang juga terdampak pandemi Covid-19. Metode penelitian 

yang digunakan  dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan purposive sampling sehingga diketahui informan merupakan para pemuda 

perantau yang memutuskan tetap bertahan di Kota Mataram pada kurun waktu tahun akhir 

2020 hingga tahun 2021 saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif  Miles dan 

Huberman. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Subsistensi Pemuda Perantau di Kota Mataram : Upaya Bertahan pada Masa Pandemi 
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Covid-19 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-September 2021, disaat pandemi Covid-19 

masih berlangsung secara global maupun di Kota Mataram sendiri. Untuk itu penelitian ini 

mengambil lokasi di Kota Mataram yang juga merupakan Ibukota Provinsi NTB. Kota 

Mataram tidak saja menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota pusat pendidikan di 

NTB sehingga tidak mengherankan jika terdapat begitu banyak mahasiswa di Mataram yang 

berasal dari berbagai daerah atau suku lain di luar Pulau Lombok (Komalasari dan Fajarica, 

2019). Kota Mataram menjadi tujuan perantau khususnya para pemuda. Informan yang 

dipilih pada penelitian ini semuanya merupakan pemuda yang merantau di Kota Mataram dan 

bertahan saat pandemi Covid 19 berlangsung. 

Seluruh informan merupakan pemuda yang merantau di Kota Mataram. Semua 

informan menghabiskan waktu yang cukup lama tinggal di Kota Mataram sebagai perantau, 

yakni minimal 2 (dua) tahun.  Hal tersebut dibuktikan dengan penuturan para informan pada 

penggalan wawancara di bawah ini. 

Kurang lebih 3 tahun (lama tinggal di Mataram) (Wawancara, 14/8/2021, Deka)  

 

4 tahun (lama tinggal di Mataram) (Wawancara, 14/8/2021, Tavi) 

 

Sudah 2 tahun (lama tinggal di Mataram), sejak Bulan Agustus tahun 2019 

(Wawancara, 14/8/2021, Amat) 

 

Sejak bulan Juli 2018, berarti sudah 3 tahun (lama tinggal di Mataram) (Wawancara, 

14/8/2021,  Asha) 

 

 

Terkait dengan alasan  para informan untuk merantau tidak jauh dari alasan yang 

seputar melanjutkan pendidikan, terutama pendidikan tinggi.  Pendidikan menjadi alasan 

utama para informan datang dan merantau di Kota Mataram. Berikut pemaparan para 

informan terkait hal tersebut. 

Karena ingin berkuliah di kampus negeri, agar tidak memakan biaya terlalu berat 

(Wawancara, 14/8/2021, Deka)  

 

Memutuskan untuk merantau di sini karena ingin berkuliah di kampus negeri aja 

jadinya mau gak mau harus tinggal di Mataram ini (Wawancara, 14/8/2021, Tavi) 

 

Untuk mengejar pendidikan saya sebab prodi Pendidikan Dokter di Universitas 

Mataram sudah cukup bagus, kemudian Pulau Lombok yang terkenal akan tempat 

wisatanya yang bagus-bagus. Sudah ada kakak kelas saya yang sudah tinggal di 

Mataram jadi saya tidak sendirian dan sudah mendengar kabar bahwa biaya hidup di 

Mataram tidak terlalu mahal untuk mahasiswa  (Wawancara, 14/8/2021, Amat) 
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Karena sedang menjalankan studi di Universitas Mataram (Wawancara, 14/8/2021,  

Asha) 

 

Para pemuda perantau yang tinggal di Mataram sebenarnya memiliki kebiasaan untuk 

mudik atau pulang kampung. Dari hasil penelusuran data diketahui bahwa  setidaknya 

setahun sekali mereka melakukan mudik atau pulang kampung, dan bahkan ada yang lebih 

dari itu. Para informan yang mudik atau pulang kampung umumnya pada momen yang 

penting seperti hari raya keagaman khususnya agama Islam yakni Idul Fitri. Hal ini 

diungkapkan oleh keterangan para informan berikut ini: 

Iya  (setiap tahun pulang kampung), dihari raya idul fitri (Wawancara, 14/8/2021, 

Deka) 

 

Setahun sekali saya pulang kampung kalo ada liburan panjang aja, biasanya itu 

liburan semester (Wawancara, 14/8/2021, Tavi) 

 

 Iya setiap tahun biasanya tetap ada waktu yang disempatkan untuk pulang kampung, 

walaupun cuma seminggu atau bahkan kurang (Wawancara, 14/8/2021,  Asha) 

 

Namun kondisi yang berbeda dialami oleh seorang informan yang tidak harus tiap 

tahun pulang kampung atau mudik. Informan tersebut merupakan perantau yang berasal dari 

luar wilayah Provinsi NTB. Berikut keterangan informan tersebut. 

Selama dua tahun di Mataram baru satu kali mudik (Wawancara, 14/8/2021, Amat) 

 

Jika dalam kondisi normal para informan khususnya yang masih berasal dari Provinsi 

NTB melakukan mudik atau pulang kampung tiap tahun, namun kondisi berbeda terjadi saat 

pandemi Covid-19 terjadi. Setelah mengetahui tahu adanya pandemi Covid-19 dan disertai 

adanya himbauan tidak mudik/pulang kampung bahkan dari Pemerintah maka para informan 

mengambil keputusan untuk mematuhinya. Para informan yakni pemuda perantau di Kota 

Mataram tersebut tidak melakukan mudik atau pulang kampung, meskipun keputusan 

tersebut berat bagi mereka. Hal ini didukung oleh keterangan mereka berikut ini. 

Tidak (memilih tidak pulang kampung) (Wawancara, 14/8/2021, Deka) 

 

Saya tetep diam di mataram dan memutuskan untuk tidak mudik, karena takut saat 

perjalanan atau kalau saya balik kampung saya malah membawa penyakit kesana, jadi 

lebih baik diam di Mataram saja (Wawancara, 14/8/2021, Tavi) 

 

Tidak (memilih tidak pulang kampung), memang rencana awalnya agar pulang setiap 

tahun. Tetapi banyak kendala juga seperti sekarang ini adanya pandemi yang memiliki 

risiko tinggi, banyak biaya yang dikeluarkan dan kita mahasiswa punya banyak 

kesibukan lain. Terakhir pulang itu sekitar satu setengah tahun lalu. (Wawancara, 

14/8/2021, Amat) 
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Lebih memilih tidak pulang kampung, karena masih bener bener gak tau tentang 

covid ini seperti apa, taunya bahaya aja buat orang tua, daripada ngambil risiko 

kenapa kenapa, lebih baik nggak mudik dulu (Wawancara, 14/8/2021,  Asha) 

 

Dari keterangan para informan diketahui bahwa keputusan untuk tidak mudik atau 

pulang kampung dilakukan dengan pertimbangan penting. Pertimbangan pertama ialah alasan 

yang berkaitan dengan keamanan karena risiko penularan yang tinggi. Pertimbangan 

selanjutnya ialah terkait dengan biaya yang tinggi. Pertimbangan lainnya juga adalah adanya 

kegiatan atau kesibukan lain yang dilakukan di Mataram.  

Para informan yang notabene pemuda perantau di Mataram yang memutuskan untuk 

tetap tinggal dan tidak melakukan mudik atau pulang kampung saat pandemi Covid-19  tentu 

menghadapi konsekuensi yang telah menantinya. Salah satu konsekuensi yang terlihat ialah 

tinggal sendirian. Sebagian besar informan yang memutuskan untuk tidak mudik atau tidak 

pulang kampung berdiam sendiri di kos atau asrama karena penghuni lainnya yang mudik 

atau pulang kampung. Berikut pemaparan mereka yang sendiri di kos atau asrama. 

Di kos sendirian, tapi ada teman juga di kos cuman beda kamar (Wawancara, 

14/8/2021, Tavi) 

 

Sendiri di kos tetapi kadang main juga sama teman lain (Wawancara, 14/8/2021, 

Amat) 

 

Sendirian di kos (Wawancara, 14/8/2021,  Asha) 

 

Sebagian besar  informan memang sendirian di kos atau asrama, namun begitu ada 

pula informan yang mengalami kondisi berbeda yakni tidak sendirian. Informan yang 

dimaksud bersama teman dan menumpang di rumah teman. Berikut keterangan salah satu 

informan.  

Bersama teman, tapi di rumahnya (Wawancara, 14/8/2021, Deka) 

 

Konsekuensi yang dialami oleh para informan yang memutuskan tidak pulang 

kampung tidak saja berhenti pada tinggal sendirian semata. Konsekuensi lain yang juga 

menantang ialah adanya berbagai kesulitan yang dihadapi khususnya dengan kondisi pandemi 

Covid-19 yang masih melanda. Kesulitan-kesulitan tersebut terkait dengan upaya bertahan 

sebagai pemuda perantau saat pandemi Covid 19 yakni mengarah pada kesulitan finansial dan 

emosional. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh para informan berikut ini. 

Kalau (kesulitan) finansial dan logistik si gak ya, tapi kalau emosional ya tetap ada. 

Jauh dari orangtua dan tinggal sementara di rumah teman timbul rasa sedih 

(Wawancara, 14/8/2021, Deka) 
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Alhamdulilah saya tidak mengalami kesulitan, karena saya santuy (santai) ngejalani 

(menjalani) hidup selama pandemi Hehe. Paling cuma kangenn ada (Wawancara, 

14/8/2021, Tavi) 

 

Iya ada (kesulitan), seperti finansial karena kampung halaman saya yang jauh dan 

emosional saat di Kota Mataram pasti ada kecewa karena tidak bisa pulang, kadang 

jenuh karena sepi di kos, bingung mau ngapain, stres sendiri (Wawancara, 14/8/2021, 

Amat) 

 

(Kesulitan) Lebih ke secara emosional sih, yang sebelum sebelumnya tetap sama 

sama dengan keluarga saat hari raya, harus ngejalanin hari raya sendiri di kosan 

(Wawancara, 14/8/2021,  Asha) 

 

Kesulitan terkait finansial atau keuangan dialami oleh pemuda perantau di Kota 

Mataram saat pandemi  Covid-19. Tidak mengherankan kesulitan finansial menjadi tantangan 

besar, disebabkan para pemuda yang merantau tersebut masih menyandang status mahasiswa 

dan belum bekerja ditambah dengan kondisi pandemi membuat berbagai kebutuhan baru 

muncul atau meningkat. Kebutuhan yang dimaksud ialah kebutuhan terkait kelancaran 

kegiatan mereka termasuk kebutuhan akan kuota data selular demi mendukung pembelajaran 

atau pekerjaan yang dikonsentrasikan dari rumah atau tempat tinggal dengan basis daring 

atau online.  

Menghadapi kesulitan finansial yang dialami pemuda perantau yang bertahan di Kota 

Mataram saat masa pandemi Covid-19 maka mereka tidak tinggal diam. Mereka memiliki 

upaya-upaya yang dilakukan agar tetap survive pada kondisi yang tidak mudah dan penuh 

ketidakpastian. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan meminjam uang. Meminjam 

uang khususnya pada teman  cukup sering dilakukan pemuda perantau. Jumlah atau besaran 

pinjaman uang  tersebut  bervariasi, namun digunakan untuk bertahan hidup selama 

memutuskan di perantauan selama masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dikuatkan oleh 

pemaparan beberapa informan berikut ini. 

Cukup sering (pinjam uang), tahun 2020 saja ada dua kali ke teman dekat. (Jumlah 

uang yang dipinjam) Lumayan, sekitar 150 ribu sampai 300 ribu. Biasa dipakai untuk 

makan, beli kuota, dan ngeprint (Wawancara, 18/8/2021, Deka) 

 

Dua kali  (pinjam uang) ke teman dekat. (Jumlah uang yang dipinjam) Sekitar 200-

300 ribuan. Kebanyakan dipakai untuk keperluan kuliah. Entah itu iuran kelas, buku 

panduan, dll. Tapi buat kadang beli makan juga (Wawancara, 18/8/2021, Amat) 

 

Upaya lain yang dilakukan oleh pemuda perantau untuk mengatasi kesulitan finansial 

selanjutnya ialah mencari pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan ini mereka lakukan 

karena mereka berstatus mahasiswa dan belum memiliki penghasilan tetap. Selain itu, status 
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sebagai mahasiswa mengharuskan mereka untuk belajar atau kuliah sehingga waktu yang 

tersisa digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sampingan. Disamping memanfaatkan waktu 

sisa atau luang yang mereka punya, pekerjaan sampingan menjadi upaya yang mereka 

lakukan untuk menghasilkan uang yang berguna dalam upaya survive selama menjadi 

perantau di masa pandemi. Terdapat beberapa informan yang melakukan pekerjaan 

sampingan, berikut keterangan mereka. 

(Jenis pekerjaan sampingan) Proyek jalan, menghitung lalu lintas harian rata-rata. 

Proyeknya anak UGM. (Mendapatkan informasi pekerjaan sampingan) Ada teman 

dekat yang tiba-tiba menawarkan (Wawancara, 14/8/2021, Tavi) 

 

(Jenis pekerjaan sampingan) Ngukur ngukur rumah, buat digambar, untuk keperluan 

berkas IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Mendapatkan informasi pekerjaan 

sampingan)  Ada senior yang tiba-tiba ngasih tawaran (Wawancara, 15/9/2021,  Asha)  

 

Upaya bertahan yang dilakukan oleh pemuda perantau di Kota Mataram merupakan 

wujud dari subsistensi.  Subsistensi diartikan sebagai cara hidup yang cenderung minimalis, 

dengan usaha-usaha yang dilakukan cenderung ditunjukkan untuk sekedar hidup (Raharjo, 

2004). Subsistensi sendiri dapat dibedakan menjadi dua yakni, subsistensi produksi dan 

subsistensi hidup. Subistensi hidup yakni hanya sekedar hidup secara minim, sedangkan 

subsistensi produksi mempunyai karakteristik komersialisasi dan moneterisasi yang rendah 

(Wharton, 1963 dalam Elan dan dan Alie, 2020).  

Para informan yang merupakan pemuda perantau di Kota Mataram dalam upayanya 

bertahan di masa pandemi Covid-19 yang melanda melakukan subsistensi, baik subsistensi 

hidup maupun produksi. Keputusan untuk bertahan di Kota Mataram pada saat pandemi 

Covid-19 melanda sendiri merupakan wujud dari kedua subsistensi tersebut. Hal ini, 

dikuatkan dengan pernyataan oleh salah seorang informan berikut. 

Untuk mengatasi kesulitan finansial saya memilih tidak mudik agar lebih hemat. 

(Wawancara, 14/8/2021, Amat) 

 

Memilih bertahan, tidak mudik atau pulang kampung merupakan subsistensi yang dilakukan 

oleh para informan di masa pandemi Covid 19.  

Subsistensi hidup yang dilakukan para informan tercermin dalam upayanya bertahan 

di tengah kesulitan finansial atau ekonomi yang dihadapi di kota rantau adalah dengan 

melakukan tindakan meminjam uang pada teman. Tindakan meminjam uang pada teman 

tersebut sekaligus menunjukkan adanya ciri dari subsistensi yakni safety first dan resiprositas.  

Safety first atau mengedepankan keamanan tercermin dalam pengambilan keputusan 

yang cenderung menghindari atau meminimalisasi risiko. Tindakan tersebut jelas tercermin 
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dari keterangan informan yang memilih bertahan di Kota Mataram karena menghemat uang 

dan menghindari risiko. 

 Orang yang subsisten cenderung tidak berani ambil risiko, karena memikirkan 

kemungkinan terburuk (krisis) sehingga terbiasa dengan krisis, tidak shock saat krisis datang 

(Komalasari dan Dewi, 2020). Pandemi Covid-19 yang melanda akibat penyebaran virus 

yang sangat cepat dan berhubungan dengan mobilitas masyarakat maka menimbulkan 

ketidakpastian. Ketidakpastian disini sangatlah kompleks, ketidakpastian kondisi keamanan 

secara medis maupun secara ekonomi atau finansial. Karena saat pandemi covid-19 melanda 

ada peraturan ketat untuk melakukan mobilitas terlebih luar kota bahkan luar pulau. Peraturan 

tersebut seperti pemberlakuan tes kesehatan baik swab antigen maupun PCR yang tentu 

memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh pelaku perjalanan itu sendiri. Dengan 

demikian jika seseorang ingin melakukan perjalanan, tidak hanya mengeluarkan biaya untuk 

perjalanan saja namun juga biaya untuk melakukan tes kesehatan sebagai syarat melakukan 

perjalanan.  

Sementara itu, resiprositas juga ditemukan dalam subsistensi Resiprositas ini 

dimaknai sebagai kewajiban timbal balik balas budi. Hal ini tercermin dari informan yang 

mendapatkan pinjaman uang dari teman mereka. Selain itu, informan ada yang memperoleh 

pekerjaan sampingan dari teman atau kenalannya. Kedua peristiwa tersebut menandai 

kegunaan resiprositas.  Resiprositas memberikan kontribusi dalam pembentukan ketahanan 

mereka terhadap krisis (Komalasari dan Dewi, 2020). 

Selain subsistensi hidup, terdapat subsistensi produksi yang ditemukan dan dilakukan 

oleh sebagian informan. Upaya yang dimaksud ialah melakukan pekerjaan sampingan. 

Pekerjaan yang dilakukan inipun dilakukan informan, walau menghasilkan uang namun 

termasuk dengan tingkat monetisasi yang rendah. Sebab pekerjaan tersebut bersifat proyek 

yang diketahui diberitahukan oleh teman atau kenalan informan. Selain itu, pekerjaan 

sampingan tersebut masih berkaitan dengan bidang-bidang yang digeluti informan sehingga 

mereka tidak begitu kesulitan dalam melakukannya.  

 

Kesimpulan 

Upaya bertahan yang dilakukan oleh pemuda perantau di Kota Mataram pada masa 

pandemi Covid-19 dilakukan melalui subsistensi yang mereka lakukan. Subsistensi tersebut 

mencakup subsistensi hidup dan subsistensi produksi. Subsistensi hidup dilakukan demi 

bertahan di tengah kesulitan finansial atau ekonomi yang dihadapi di kota rantau adalah 

dengan melakukan tindakan meminjam uang pada teman. Sementara, subsistensi produksi 
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yang dilakukan pemuda perantau dengan melakukan pekerjaan sampingan. Upaya pemuda 

perantau bertahan di Kota Mataram saat pendemi Covid-19 yang dilakukan dengan 

subsistensi mencakup adanya prinsip-prinsip safety first dan resiprositas.  
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