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Latar Belakang. 
 
alah satu tujuan Undang-undang No.25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

tahapan perencanaan pembangunan. Namun fokus 
kajian tesis ini adalah pelibatan masyarakat dalam 
Musrenbang dalam rangka menyusun rencana pembangunan 
tahunan, yang dilakukan di tingkat kelurahan dan 
kecamatan. 
Implementasi Undang-undang ini serta aturan-aturan tentang 
Musrenbang menimbulkan situasi "kesurupan" di daerah. 
Penekanan pada metoda perencanaan partisipatif terlihat 
dalam juknis yang ada. Sementara itu perangkat-perangkat 
aturan untuk menunjang partisipasi tidak operasional 
sehingga legitimatimasinya tidak bisa dijamin. Di sisi lain 
kepranataan sosial politik masyarakat belum tertata 
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sebagaimana fungsinya. Pada hakekatnya konsep partisipasi 

itu sendiri belum dipahami sepenuhnya.  
Padahal secara konseptual, tujuan Musrenbang adalah 
mengakomodir semua kepentingan, baik pemerintah, swasta 
dan masyarakat.  
Namun faktanya partisipasi di semua agent pembangunan ini 
sulit terjadi. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya 
adalah :  
(1) pola partisipasi masyarakat yang belum tersiapkan;  
(2) komunikasi vertikal dan horinsontal yang belum terconnect 

satu dengan lainnya;  
(3) Penekanan  hanya   pada  output Musrenbang sehingga     
     tujuan  dan manfaat Musrenbang seolah terabaikan. 
Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan perlu 
diupayakan penyempurnaan-penyempurnaan dengan melihat 
faktor-faktor ini. Sehingga diharapkan dikemudian hari model 
perencanaan ini semakin mencerminkan demokratisasi di 
Indonesia. 
Salah satu pola pembangunan adalah pada tingkat 
Kecamatan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang)  telah  menjadi  istilah   populer   dalam 
penyelenggaraan perencanaan pembangunan 
danpenganggaran di daerah dan desa/kelurahan.  
Musrenbang adalah sebuahmekanisme perencanaan, sebuah 

institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai 
mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan 
masyarakat(bottom up planning) dengan apa yang akan 
diprogram pemeintah (top down planning).   
Idealnya pelaksanaan Musrenbang melibatkan masyarakat/ 
stakeholder non Pemerintah mulai dari tahapan Proses, 
Penentuan, dan Pelaksanaantermasuk stakeholder secara 
bersama memikirkan bagaimana membiayai dan 
mengimplementasikan hasil Musrenbang. Ini biasa terjadi 

manakala benar Pemerintah duduk secara bersama dan 
setara dalam memikirkan Pembangunan yang bertumpu pada 
kesejahteraan masyarakat kedepan. 
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Pengertian Musrenbang Kecamatan. 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam 
pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum 
antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan 
nasional dan rencana pembangunan daerah. 
 

usyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat 
kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan 
prioritas pembangunan  di wilayah kecamatan terkait yang 
didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, 
serta menyepakati rencana kegiatan lintas Pekon/kelurahan 
di kecamatan yang bersangkutan.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana 
Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD 
yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.  
Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan 

Februari dengan keluaran berupa Dokumen Rencana 
Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD 
Kecamatan. Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan 
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adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk 

menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan 
serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana 
Pembangunan Kecamatan.  
Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh 
Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu,dan 
dokumen dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan 
Musrenbang kecamatan. 
Musrenbang kecamatan tidak semata-mata menyepakati 
prioritas masalah daerah yang ada di desa/kelurahan yang di 

usulkan dari Musrenbang desa/ kelurahan, tetapi untuk 
menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi 
urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah 
daerah.  
Selain itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan 
warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan 
pembangunan. Akan tetapi Musrenbang    kecamatan  
merupakan  suatu  proses  pembahasan,  penilaian  dan 
penentuan urutan prioritas rencana pembangunan yang 
berasal dari masyarakat dan dari pemerintah di tingkat 
kecamatan. Proses pembahasan dilakukan secara terpadudan 
obyektif bersama unsur-unsur terkait dari tingkat kelurahan, 
kecamatan dankota untuk menghasilkan rencana 
pembangunan tahunan kecamatan sertadaerah. 

 
Dasar Hukum Musrenbang Kecamatan. 
 
Pelaksanaan Musrenbang kecamatan dilaksanakan dalam 
rangka melaksanakan amanat    : 
a. Undang - undang Nomor   25   Tahun  2004, tentang Sistem  

Perencanaan  Pembangunan Nasional. 
b. Undang  -  Undang   Nomor   32   Tahun   2004 tentang     

Pemerintahan Daerah, 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun  2008  tentang 
Tahapan,  Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
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d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20 Tahun 2004 tentang 

Rencana  KerjaPemerintah 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang  

Kecamatan. 
 
Mekanisme (Tahapan Musrenbang). 
 

ersiapan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kegiatan yang 
dilakukan dalam tahap ini antara lain:  
 

 Menyusun jadwal dan agenda musrenbang Kecamatan  
 Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang 

Kecamatan 
 Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat 

pokok-pokok materi  yang akan dibahas dalam musrenbang 
melalui media massa.  

 Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-
kurangnya mencakup program pembangunan kecamatan 
yang mempunyai nilai manfaat langsung kepada 
masyarakat. 

 Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda 
musrenbang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum 
musrenbang diselenggarakan. 

 Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan 

panduan penyelenggaran  tata  tertib  sidang / diskusi  
kelompok  musrenbang  Kecamatan termasuk dalam 
panduan dirumuskan teknis pengambilan keputusan 
dalam rapat/persidangan mengutamakan keputusan 
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.Apabila 
pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui 
musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan 
keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang 

hadir. 
 Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan 

kebutuhan. 
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Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan kegiatan yang 

dilakukan dalam tahap ini antara lain : 
Acara Pembukaan Musrenbang 
 Rapat Pleno I, pemaparan materi dari para nara sumber  

dan rancangan RKPD. 
 Pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang 

RKPD: 
 Rapat Pleno II, pemaparan hasil pembahasan materi 

rancangan Kecamatan oleh setiap pimpinan kelompok 
diskusi, dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari 

seluruh peserta musrenbang Kecamatan untuk disepakati 
menjadi keputusan musrenbang Kecamatan. 

Dari Musrenbang tersebut maka didapat Keluaran dari 
pelaksanaan musrenbang itu sendiri adalah kesepakatan 
tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk 
memutakhirkan  rancangan Kecamatan yang meliputi :  
 Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dan 

alokasi anggaran indikatif yang berdasarkan  progam dan 
SKPD serta alokasi dana Kelurahan;  

 Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang 
sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD, 
APBD provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya; 

 Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD 
yang memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang 

RKPD, antara lain teridiri dari lampiran-lampiran sebagai 
berikut; 

 Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang 
RKPD; 

 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; 
 Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD; 
 Daftar hadir peserta musrenbang RKPD; 
 
Tujuan Musrenbang Kecamatan. 

 
Adapun tujuan dari pada musrenbang kecamatan adalah 
adalah Memberikan wahana untuk mensinergikan dan 
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menyepakati prioritas usulan - usulan masalah yang berasal 

dari masyarakat tingkat kelurahan/desa. 
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 
2005 TENTANG DESA Pasal 102 Pembinaan dan pengawasan  
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  98 ayat (2), meliputi : 
a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala   

desa; 
b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 
c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset 

desa; 

d. memfasilitasi  pelaksanaan  urusan otonomi daerah Kabupaten/ 
Kota yang diserahkan kepada  desa; 

e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan 
perundangundangan; 

f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 
g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 
h. memfasilitasi   pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga   

kemasyarakatan; 
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan 

pihak ketiga; 
k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; 
l. memfasilitasi   kerjasama   antar   lembaga  kemasyarakatan     dan   

kerjasama  lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; 
m. memfasilitasi bantuan teknis   dan   pendampingan   kepada  

lembaga         kemasyarakatan; dan.    
n. memfasilitasi koordinasi   unit   kerja   pemerintahan   dalam    

pengembangan   lembaga   kemasyarakatan.  
Sedangkan menurut PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 
TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN Pasal 27 Pembinaan 
teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  23 
ayat  (2)  meliputi : 

a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan; 
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan 

asetdaerah yang dikelola  oleh kelurahan; 
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c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan 

perundangundangan; 
d. memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan; 
e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 
f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan; 
g. memfasilitasi pembangunan partisipatif; 
h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan 
i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan. 
 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2007 Tentang Kerjasama Desa, pada Pasal 32 
(3)  Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  meliputi   : 
a. memfasilitasi kerjasama desa; 
b. melakukan pengawasan kerjasama desa; dan 
c. memberikan bimbingan, supervisi dan  konsultasi 

pelaksanaankerjasama  desa. 
Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 51 tahun 
2007 tentang pembangunan kawasan perdesaan 
berbasis masyarakat pada  Pasal 38 Camat melakukan 
pembinaan terhadap Kepala Desa dalam hal    : 
a.  pemberian fasilitasi musyawarah masyarakat; 
b.  penguatan kapasitas kelembagaan; dan 

c.  pemberian fasilitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 
danpelestarian program PKPBM  antar desa. 

 
Didalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 
2007tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ 
Kelurahan pada Pasal 17  : 
 
(1). Pengumpulan,  rekapitulasi  dan  publikasi  data  program     

pembangunan     Desa  /  Kelurahan  di  Kecamatan   sebagaimana   

dimaksud  dalam   Pasal  15  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana 
Pendataan program  pembangunan Desa/ Kelurahan di 
Kecamatan. 
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(2) Susunan Tim Pelaksana Pendataan program pembangunan 

Desa/Kelurahan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
a.  Penanggungjawab adalah Camat;  
b.  Ketua adalah Sekretaris Camat;  
c.  Sekretaris adalah Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat; dan 
d.  Anggota   terdiri   atas     unsur    perangkat   daerah  yang  ada   

di   Kecamatan   Pasal 32 Pembinaan teknis dan pengawasan 
Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat  (2), 
meliputi  ;  

 

1. memfasilitasi dukungan pendanaan  dalam  anggaran 
pendapatan dan  belanja   desa  serta   anggaran  kelurahan  
untuk    penyusunan dan pendayagunaan pendataan 
program   pembangunan Desa / Kelurahan;  

2. memfasilitasi    pembentukan     tim   pendataan    program   
pembangunan      Desa  /   Kelurahan ditingkat Desa dan 
Kelurahan dan Kecamatan; 

 
Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional 
(SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa 
Musrenbang adalah forum anter pelaku dalam menyusun 
rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan 
daerah.    

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 
kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para 
pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan 
untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas 
pembangunan  di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan 
pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta 
menyepakati rencana kegiatan lintas Pekon/kelurahan di 
kecamatan yang bersangkutan.  
Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana 

Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD 
yang berwewenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.  
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usrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada 

bulan Februari dengan keluaran berupa Dokumen 
Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan 

untuk Renja SKPD Kecamatan. Lembaga penyelenggara 
Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. 
Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis 
penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta 
mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan 
Kecamatan.  

Bappeda bertugas untuk 

mengorganisasi penjadwalan 
seluruh Musrenbang 
kecamatan, mempersiapkan 
Tim Pemandu,dan dokumen 
dokumen yang relevan untuk 
penyelenggaraan 
Musrenbang kecamatan. 

Proses pembahasan dilakukan secara terpadu dan obyektif 
bersama unsur-unsur terkait dari tingkat kelurahan, 
kecamatan dankota untuk menghasilkan rencana 
pembangunan tahunan kecamatan serta daerah. Hal tersebut 
yang menjadikan kecamatan dan pekon pekon yang ada  
kesulitan untuk mengimplementasikan usulan, sehingga  
kendala tersebut harus diatasi mengatasi dengan   cara  

Pemerintahan     daerah   dapat   lebih   meningkatkan 
koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan 
musrenbang kecamatan, disamping DPRD sebagai wakil dari 
rakyat yang seharusnya mendengar dan menyampaikan 
aspirasi masyarakat bukan kepentingan kelompok dan 
hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya.  
Sejauh apapun wilayah yang ditempuh bukanlah suatu 
halangan jika disadari sebagai tanggung jawab yang harus 
dilaksanakan. Orientasi sebagai pelayan publik bukanlah 

materi/ keuntungan melainkan demi kesejahteraan rakyat. 
Solusinya Pemerintah Daerah harus meningkatkan 
pengawasan disertai evaluasi agar  pelaksanaan musrenbang 

M 
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berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

tanpa melihat daerah yang menjadi basis pendukungnya.  
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan harus sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah dan cukup lengkap yakni 
adanya indikator  partisipan dan narumber yang dihadir oleh 
pihak DPRD dan lengkapnya kehadiran dari delegasi 
Kelurahan/pekon 
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REFORMASI BIROKRASI  
MELALUI INOVASI DAERAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordinasi dan Audensi Kepala Balitbang dan Kabid IPTEK 
dan Inovasi di Pusat Litbang Inovasi Daerah Kementerian 

Dalam Negeri RI, 20 Pebruari 2020 
 

eformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah 
dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan jika 

tidak disebut perombakan struktural menuju 
perampingan ukuran dan komponen birokrasi, 

sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2003 (kini 
PP No. 41 Tahun 2007). Lebih dari itu, reformasi birokrasi 
publik juga mencakup perubahan secara gradual terhadap 
nilai (public value) dan budaya aparat pemerintah daerah 
yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, 
hingga perubahan perilaku sebagai penguasa (ambtenaar) 
menjadi pelayanan & pengayoman. 
Perubahan di daerah memang biasanya dimulai dengan 

pembenahan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah 
sebelum akhirnya merambah pada pembenahan di sektor lain, 
misalnya peningakatan kualitas pendidikan dan perluasan 

R 
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akss masyarakat ke dalamnya, peningkatan mutu kesehatan, 

penggalian potensi daerah untuk melakukan pembangunan 
berbasis keunggulan lokal, penggalakan usaha-usaha di 
bidang jasa, dan lain lain.  
Beberapa penelitian hingga kini masih menemukan bahwa 
perubahan-perubahan pada aparatur pemda masih terkait 
erat dengan langgam keterikatan sistem yang diberlakukan 
secara birokratis. Belum ada penemuan mutakhir bahwa 
perubahan tersebut mencakup perubahan secara ideologis 
dan paradigmatik, dua hal yang justru menjadikan perubahan 

lebih permanen tanpa ketergantungan pada sistem dan figur 
kepala daerah. Hal yang sangat penting adalah penggunaan 
manajemen strategis dalam mengelola aparat pemerintah 
daerah. Manajemen strategis, yang diarahkan dengan 
pemikiran yang strategis pula, akan menjamin 
keberlangsungan pembangunan karena telah 
memperhitungkan keuntungan sekaligus risiko di masa 
depan, jauh melampaui usia periode kepemimpinan seorang 
kepala daerah.  
Di samping itu, manajemen strategis juga menjadikan pemda 
turut mencurahkan perhatian mereka pada sektor-sektor yang 
memberikan manfaat dalam jangka menengah dan panjang, 
misalnya sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, dari 
banyak penelitian di berbagai daerah, peran kepala daerah 

sebagai inisiator reformasi dan inovasi pemda dalam 
pembangunan regional merupakan faktor penting yang tak 
bisa ditawar kembali keberadaannya.  
Manajemen strategis yang seharusnya dijalankan pemda bisa 
berjalan      dengan    pola    pikir    visioner   kepala   daerah    
beserta aparaturnya agar   fenomena  Renstrada  ( rencana 
strategis daerah ) yang kini hanya menjadi dokumen bisu 
seakan tiada keharusan bagi pemda untuk menerapakannya 
tidak berulang lagi di masa selanjutnya. 

Manajemen Strategis dengan pola pikir yang inovatif di era 
saat ini merupakan suatu keharusan melalui gagasan dan ide 
terbaru, hal ini sebagaimana dikatakan Joko Susanto (2003) 
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inovasi adalah gambaran suatu prakarsa awal yang  jeli, 

terobosan yang menggambarkan paduan kreativitas dan 
kecerdasan dalam mengelola institusi pemerintahan dan 
Inovasi identik dengan sesuatu yang baru yang menunjukkan 
kinerja dari pola-pola lama. 
 
UNSUR-UNSUR INOVASI (Purwanto (2000:4) 
® Pengetahuan baru (new knowledge)  
® Cara-cara baru (new practices)  
® Barang/object baru (new product)  

® Teknologi baru (new technology)  
® Penemuan baru (new invention)  
 
Lima alasan inovasi dalam pemerintahan  
 
® Visi pemimpin Berpikir riset  
® Tuntutan masyarakat  
® Regulasi kebijakan dari pemerintah  
® Dukungan pemerintah finansial/SDM/organisasi  
 
Jenis inovasi   :  
 
Inovasi kreatif adalah program atau kebijakan inovasi yang 
rendah belum menunjukkan praktek positif di lapangan, 

cerdas dari segi gagasan dan  berpotensi untuk menghasilkan 
efek langkah pendek yang positif. 
 
Inovasi strategis adalam program atau kebijakan inovatif 
yang cerdas  berppotensi menghasilkan dampak jangka 
panajang yang positif tetapi belum terbukti implementatif di 
lapangan. 
 
Inovatif produktif adalah program yang cerdas dari segi 

gagasan, berpotensi menghasilkan dampak jangka pendek 
yang pasif, terbukti implementasi di lapangan, namun belum 
cukup meyakinkan untuk jangka panjang  
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ndang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa 

negara melalui aparaturnya wajib melayani setiap 
warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh 
pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam 
berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut 
tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar.  Warga negara 
menginginkan penyelenggaraan negara yang good governance, 
yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, 

akuntabel, dan bertanggung jawab. 
Permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang 
ini semakin kompleks dan sarat. Oknum-oknum organisasi 
pemerintah yang seharusnya menjadi panutan rakyat banyak 
yang terjerat masalah hukum. Eksistensi pemerintahan yang 
baik atau good governance yang selama ini sangat 
didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan, 
bahkan hanya di angan-angan. Konsep good governance 
muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja 
pemerintah dalam melaksanakan urusan publik.  
Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan konsep 
good governance. Upaya untuk mewujudkan tata 
kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila 
terjadi keseimbangan antara tiga pilar, yaitu sektor 

pemerintahan, sektor swasta, dan sektor masyarakat yang 
saling berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya 
alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai bentuk 
penyelenggaraan negara yang baik maka harus melibatkan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Salah satu cara 
untuk mengembangkan good governance adalah dengan 
meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan,  
dimulai dari tingkat individu, meningkat kepada kelompok, 
dan kemudian menuju pada inovasi organisasional. 
Tujuannya agar seluruh pihak di tempat kerja mampu 
mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah 
dalam melakukan setiap pekerjaannya.  

U 
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Inovasi   daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi 
pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan 
dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga 
dapat mendukung tercapainya proses good governance. 

reativitas merupakan pengembangan ide baru, dan 
inovasi merupakan proses penerapan ide tersebut 
secara nyata ke dalam praktik. Salah satu masalah 
yang dihadapi oleh para inovator adalah suksesi 

kepemimpinan. Inovasi yang berhasil dilakukan memakan 

waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. Ketika pemimpin yang mendukung dan 
mengarahkan hasil inovasi tersebut pergi sebelum prosesnya 
selesai, maka inovasi tersebut berada dalam risiko. Jika 
pemimpin baru tidak menyetujui atau memahami strategi 
inovasi tersebut, maka keberhasilannya terancam terhenti. 
Oleh karena itu komitmen dalam mengembangkan inovasi 
harus disetujui oleh pimpinan tertinggi agar ada jaminan 
bahwa setiap inovasi yang sedang berjalan tidak akan terhenti 
sebelum prosesnya selesai. 
Menurut PP Nomor 38 Tahun 2017 inovasi daerah bertujuan 
untuk meningkatkan kinerja penyelengaraan pemerintah 
daerah, dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. 

Program reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia bergulir 
sejak disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah. UU tersebut berbunyi: otonomi daerah merupakan 
hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna 
mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta 
kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Diharapkan dengan berlakunya UU tersebut dapat memacu 
pemerintah dalam melakukan perbaikan menuju good 
governance. Hal ini memberikan efek yang besar terhadap 
perkembangan kehidupan bangsa, terutama di bidang 
birokrasi.  

K 
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Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang 

sangat mempengaruhi bagi keberhasilan reformasi birokrasi. 
Akan tetapi, inovasi belum menjadi hal utama dari budaya 
birokrasi di Indonesia. Inovasi di dunia pemerintahan akan 
sulit dilakukan apabila masih banyak pegawai yang tidak 
terpacu untuk berubah.  
Membentuk pemerintahan yang inovatif tampaknya masih 
belum optimal mengingat kesadaran untuk selalu berinovasi 
masih menyisakan ruang untuk perbaikan, padahal inovasi 
sangat penting untuk dilakukan pada setiap lapisan 

pemerintahan demi tercapainya pemerintahan yang "good 
governance". 
Inovasi akan berhasil apabila masyarakat memiliki 
kemampuan untuk menjangkaunya. Inovasi menjadi tidak 
berarti apa-apa, dan tidak membuat perbedaan apabila tidak 
dimanfaatkan publik secara luas. Diharapkan dengan 
banyaknya inovasi yang telah diciptakan dapat membantu 
para ASN dalam melaksanakan setiap pekerjaannya.  
Melakukan inovasi bukan hanya sekadar menghilangkan 
pemborosan, kecurangan ataupun penyelewengan. Inovasi 
menitikberatkan pada penciptaan sistem organisasi 
pemerintah yang secara terus-menerus mencari cara untuk 
menjadi lebih efisien. Tapi, inovasi daerah bukan hanya 
sekedar membentuk pemerintahan yang efisien.  

Sebagian dari tujuan inovasi adalah efisiensi, tetapi yang lebih 
penting adalah efektivitas.  
Apa gunanya membentuk organisasi pemerintahan yang 
sepenuhnya tidak efektif    ?  
Jadi dalam hal ini efektivitas saling berhubungan dengan 
efisiensi, karena masyarakat tidak hanya menuntut 
pemerintahan yang lebih  
efisien, namun juga efektif dalam melakukan berbagai 
pelayanan publik. Tidak hanya memperbaiki efektivitas saat 
ini, inovasi juga diharapkan dapat menciptakan organisasi-
organisasi yang kelak mampu memperbaiki efektivitasnya di 
masa mendatang, pada saat lingkungan kerjanya berubah. 
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Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip good 
governance yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu efektivitas 
dan efisiensi.  Setiap inovasi sektor publik yang tercipta pada 
dasarnya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam 
menikmati pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh 
karena itu pemerintah dituntut untuk selalu berinovasi agar 
bisa mempercepat terselenggaranya pemerintahan yang "good 
governance". Sehingga apa yang didambakan oleh masyarakat 
selama ini dapat terealisasi dengan maksimal.  
Menghabituasikan inovasi tidak hanya membawa dampak 

positif dalam sistem pemerintahan, tetapi hal tersebut 
merupakan jawaban atas segala persoalan yang ada pada 
pemerintahan di negara kita. Untuk mewujudkan good 
governance diperlukan manajemen penyelenggaraan 
pemerintah yang handal melalui pembangunan kualitas 
sumber daya manusia yang berkinerja tinggi, dan mempunyai 
pemikiran inovatif sebagai pelaku good governance. 
 

erdasarkan hasil Koordinasi dan Audensi Kepala Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung 
Barat serta Kepala Bidang IPTEK dan Inovasi pada 
Pusat Litbang Inovasi   daerah    Daerah    Kementerian   

Dalam   Negeri Republik Indonesia,  dikatakan bahwa   Inovasi 
merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  
Inovasi menjadi salah satu tool dalam mengakselerasi 
peningkatan daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang 
meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus 
melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi 
pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga 
pemerintah  
non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi 
inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan 
pelayanan publik. 

B 
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Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak 

pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan 
publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, 
pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya 
saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah 
yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing 
daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, 
pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan 
untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik 
melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata 
laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, 
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset 
serta cultural set aparatur). Inovasi menjadi katalisator untuk 
mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana 
banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari 
upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, 
inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi 
birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi 
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah 
setempat.  
Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah 

diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah 
daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 
yang menyatakan bahwa ” dalam rangka peningkatan kinerja 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan inovasi ”. Inovasi yang dimaksud adalah 
semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai 
berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, 
perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik  
kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, 
dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, 
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dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk 

kepentingan diri sendiri. 
Hasil audensi ini akan mempertajam apa yang  telah 
dilakukan saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat  
melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dengan Taglen  “ 
Sai OPD Sai Inovasi “. 
Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat pelayanan public 
yang telah dilakukan dan berbasis sistem informasi sehingga 
tercipta sinergitas yang baik antar OPD dan pihak pihak yang 
berkepentingan sehingga akhirnya harapan sebuah 

pembangunan yang berkeadilan dapat tercapai.  
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 SOSIALISASI 
 PERHITUNGAN FORMASI  
 KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI 

 Peraturan LIPI Nomor 13 Tahun 2019 
 Palembang, 28 Februari 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan 
hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya 
disyaratkan . 
Jabatan Fungsional Peneliti merupakan jabatan karier PNS 
yang memungkinkan untuk mencapai jenjang 
pangkat/golongan sampai dengan Pembina Utama IV/e sesuai 
dengan jabatan yang diduduki berdasarkan angka kredit yang 
dimiliki. 
Jabatan Fungsional Peneliti : tidak ada inpassing langsung, 

tetapi melalui proses penilaian angka kredit dan standar 
kompetensi. 

J 
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PNS Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian 
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(iptek) pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan 
(litbang) instansi pemerintah 
(KepmenpanKEP/128/M.Pan/9/2004) 
Adapun Tugas Pokoknya adalah Melakukan penelitian dan 
pengembangan iptek. 
•  Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah 

dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh 
informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak-
benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang iptek 
serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan 
iptek. 

• Pengembangan adalah  kegiatan iptek  yang   bertujuan 
memanfaatkan kaidah  dan teori ilmu pengetahuan yang 
terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, 
manfaat dan aplikasi iptek yang telah ada, atau 
menghasilkan teknologi baru. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
TUGAS  
 Jabatan Fungsional 
melaksanakan  
tugas   pelayanan 
berdasarkan profesi 
jabatan fungsional 
keahlian dan/atau 
keterampilan 
tertentu 

 

 
Jabatan fungsional 
memiliki peran sebagai 
pelaksana tugas di 
bidang pelayanan dan 
profesi jabatan 
fungsional yang 
berdasarkan pada 
keahlian dan/atau 
keterampilan tertentu 

 

 

Jabatan fungsional 
berkedudukan 
dibawah dan 
bertanggung jawab 
secara langsung pada 
pejabat pimpinan 
tinggi atau pejabat 
administrasi yang 
memiliki  keterkaitan 

dengan pelaksanaan 
tugas jabatan 
fungsional tertentu 
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ari hasil Sosialisasi Perhitungan Formasi Jabatan 

Fungsional Peneliti yang diselenggarakan oleh Pusat 
pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (Indonesian Institute of 

Sciences) yang dilaksanakan pada hari  Jum’at 28 Februari 
2020 di Hotel Aston Palembang Jalan Jend. Basuki Rachmat 
No. 189, Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, 
Sumatra Selatan 30126. Sosialisasi untuk Penghitungan 
Kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) dengan pemateri Anisah, 
M.Si (Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi);  

Dalam hal merencanakan, menentukan atau menetapkan 
kebutuhan jabatan fungsional pada organisasi atau unit kerja 
penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian baik yang 
berdiri sendiri atau merupakan bagian organisasi atau unit 
kerja lainnya, ditunjukan dengan output pada penetapan 

kinerja berpedoman pada Peraturan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2019 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional Peneliti. 
 
Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti dihitung berdasarkan 
beban kerja yang ditentukan dari indikator jenis bidang 
kepakaran dan ruang lingkup kelompok kegiatan. 
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti 

dikelompokkan berdasarkan :  
 
1) Kategori. 

Katagori merupakan lingkup yang menunjukkan kualitas 
hasil kerja yang dihasilkan pada jenjang Jabatan 
Fungsional Peneliti, terdiri dari :  
Kategori I terdiri atas Hasil Kerja untuk jenjang Peneliti 
Ahli Utama dan Peneliti Ahli Madya, yaitu : 
 
a.  pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global;  
b. karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks 

global bereputasi;  

D 
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c. karya tulis ilmiah diterbitkan di prosiding ilmiah  

terindeks global;  
d.  buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal;  
e.  transaksi lisensi dengan mitra global;  
f.   transaksi lisensi  dengan  mitra nasional;  
g. kekayaan intelektual bersertifikat  yang  telah 

dikabulkan;   dan/atau naskah akademik atau naskah 
urgensi yang dijadikan sebagai bahan penyusunan 
rancangan undangundang, rancangan peraturan 
pemerintah, dan rancangan peraturan presiden.  

 
Kategori II terdiri atas Hasil Kerja untuk jenjang Peneliti 
Ahli Muda dan Peneliti Ahli Pertama, yaitu  : 
 
a. pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi;  
b. karya tulis ilmiah diterbitkan di jurnal ilmiah     

terakreditasi  nasional;  
c. karya tulis ilmiah diterbitkan di prosiding ilmiah 

nasional;  
d. buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal;  
e. transaksi  lisensi dengan mitra lokal;  
f. kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar; dan/atau 

naskah urgensi yang dijadikan sebagai bahan 
penyusunan rancangan peraturan menteri, rancangan 

peraturan lembaga /badan/komisi, dan rancangan 
peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

 
2)  Bidang Ilmu. 
 

merupakan kelompok umum bidang ilmu dalam kegiatan 
Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian, terdiri 
dari 3 (tiga) kelompok kegiatan yaitu  : 
 

a. Bidang ilmu teknik;  
b. Bidang ilmu alam;  
c. Bidang ilmu sosial. 
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erdasarkan sosialisasi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa dalam rangka penetapan kebutuhan formasi  
Tenaga Peneliti maka Pemerintah Daerah harus 
melakukan koordinasi dengan LIPI Pusat dan setelah 

mendapat hasil koordinasi, maka hasil koordinasi 
disampaikan kepada Kemenpan RB untuk diteruskan ke BKN 
dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk 
penetapan formasi dimaksud. 
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   MELAWAN COVID DI ERA NEW NORMAL 
   Oleh Yusdiyanto (Tenaga Ahli Bupat Lampung Barat) 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendahuluan  
 

oronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai 
pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Coronavirus 
adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara 
hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui 

berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. 
Pertama kali virus Corona masuk ke Indonesia, Senin 2 

Maret 2020 yakni dengan ditemukannya 2 (dua) orang 
Indonesia, seorang ibu  (64 tahun)  dan putrinya (31 tahun) 
terjangkit virus tersebut. Virus diduga berasal dari 
pertemuannya ibu dan anaknya tersebut dengan warga negara 
Jepang 14 Pebruari 2020 di sebuah klub di Jakarta.  
Pada tanggal 13 April 2020 oleh Presiden Republik Indonesia,- 

Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 
Penyebaran Corona Wrus Disease 2019. 

C 
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(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Menyatakan bencana 

nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COvid-19) telah berdampak meningkatnya 
jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan 
wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi 
pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. 

Pandemi Covid-19, membuat seluruh aparat 
pemerintahan, terlebih para  tenaga medisnya, seluruh warga 
dihadapkan pada situasi ketakutan bahkan kepanikan. Tidak 
berlebihan apabila dikatakan bahwa saat berlangsungnya 

pandemi Covid-19, negara ini seakan menjadi mundur 
kembali, “back to zero”.  

Sejak pemerintah mengkonfirmasi pandemi Covid-19, 
pelbagai regulasi telah dikeluarkan sebagai bentuk 
perlawanan tehadap pandemi tersebut. Regulasi tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden 
(Keppres) dan Perppu. Dapat disebut misalnya: Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan  untuk Penanganan Pandemi 
Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Keuangan, 

 

Peran Pemerintah Daerah  
 

ada saat ini kasus positif virus corona (Covid-19) hingga 
Minggu (21 Juni 2020) di Indonesia berjumlah 45.891 
kasus. Dari jumlah itu yang berhasl sembuh 18.404 

orang dan 2.465 orang lainnya meninggal dunia. Di Lampung 
berjumlah 180 orang yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota, 
sebanyak 45 pasien dalam perawatan, 125 sembuh dan 12 
lainnya meninggal dunia.  

Di Lampung Barat diketahui ada beberapa penduduk 
yang terpapar covid-19 dan ada yang masuk dalam Orang 
Dalam Pemantuan. Sementara di seluruh dunia terkonfirmasi 
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positif berjumlah 8,8 juta orang, yang berhasil sembuh 4,3 

juta orang dan 465 ribu meninggal dunia.  
Mendasarkan data tersebut, artinya penularan Covid-19 
belum berakhir. Kapan berakhirnya? Tidak diketahui secara 
pasti.  Dari jumlah angka tersebut tidaklah keliru bila virus 
Covid-19 disebut sebagai Pandemi yang pola menghadapinya 
tidak boleh biasa saja, namun harus menggunakan cara yang 
luar biasa dan ini harus dilakuan secara gotong-royong baik 
itu pemerintah daerah dan masyarakat. Apalagi diketahui, 
sampai hari ini pun vaksin untuk mengobati Covid-19 belum 

ada, semua masih dalam tahap penelitian dan uji klinis. 
Untuk memastikan bahwa anti-virus tersebut bisa benar-
benar aman dan ampuh mengobati dari penyakit Covid-19 ini.  

Pemerintah Daerah, sesuai UU No 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan PP 2 tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat melakukan 
upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan 
seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk  : 
a) Membuat kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin 

kemudahan pelaksanaan upaya penanggulangan COVID-
19; 

b) Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan 
penanggulangan COVID kepada seluruh penduduk 
dengan mempergunakan berbagai saluran komunikasi 

yang tersedia di daerah masing-masing; 
c) Menyiapkan pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, 

Puskesmas, Klinik, dan Laboratorium) yang memadai 
sesuai kemampuan daerah untuk melakukan deteksi dan 
perawatan pasien; 

d) Menyediakan sumber daya yang memadai untuk 
penanggulangan COVID-19 termasuk penyediaan 
anggaran, SDM, dan fasilitas lain yang diperlukan; 

e) Mengawasi dan melakukan tindakan perbaikan dalam hal 

penerapan kekarantinaan kesehatan, pembatasan 
interaksi dan kontak fisik, serta prinsip kewaspadaan 
umum pencegahan penyakit menular; 
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f) Menggalang kerjasama berbagai komponen dalam 

penanggulangan COVID-19 termasuk antar unsur 
pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi 
massa dan kemasyarakatan, serta berbagai komponen 
bangsa lain yang ada di daerah; 

g) Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media 
massa dan media social,dan 

h) Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan: petugas 
medis, petugas kesehatan non-medis  

 

elain itu, peran pemerintah daerah berdasarkan 
Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 
memerintahkan  Pertama, agar Kementerian/Lembaga 

untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang 
telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat 
penanganan COVID-19 (Refocussing kegiatan, dan realokasi 
anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan 
COVID-19. Kedua, terkait dengan percepatan refocussing 
kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi 
anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran 
kepada Menteri Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya.  

Percepatan ini memiliki fungsi sebagai bentuk 

dukungan masing-masing Kementerian/Lembaga dengan 
merumuskan program dan kegiatan yang mendukung 
percepatan penanganan wabah COVID-19. Berdasarkan 
instruksi tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat 
melakukan refocussing anggaran sebesar 50% dari total dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020.  Dari 
refocussing tersebut, ada beberapa langkah yang sudah 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, antara 
lain berupa: 

a) Pertolongan Darurat, yaitu tindakan pencegahan dan 
pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang 
mempunyai resiko terkena penyakit wabah, pengambilan 
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sampel, pengangkutan dan pemeriksaan laboratorium 

terhadap yang diduga sebagai orang dalam pengawasan. 
b) Evakuasi korban, yaitu penyuluhan kepada masyarakat 

mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh 
pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat 
instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka 
agama dan pemuka masyarakat. 

c) Pangan, yaitu menjaga ketahan pangan mandiri 
masyarakat terkait makanan dan bahan pangan untuk 
pasien/terdampak COVID-19. 

d) Sandang, yaitu   Pengadaan alat pelindung diri (APD) dan 
kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, 
Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan 
lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan 
standar Kementerian Kesehatan; Pengadaan alat 
pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan 
standar kementerian kesehatan.  

e) Pelayanan Kesehatan, yaitu: Pengadaan dan 
penyemprotan disinfektan, alkohol, APD, dan lain 
sebagainya. 

f) Papan, yaitu penambahan ruang isolasi, penguatan 
puskesmas dan faskes 1 sebagai screening awal Covid-19.  

 
Menuju The New Normal. 

 
etelah hampir 3 bulan mencegah, menanggulangi dan 
mendapi dampak yang ditimbulkan dari pandemi 
Covid-19, kini Indonesia termasuk Kabupaten 

Lampung Barat masuk pada era The New Normal (Tatanan 
Normal Baru). Istilah atau kata Tatanan Normal Baru (The 
New Normal) populer, sejak pandemi Covid-19. Itulah 
sebabnya tulisan ini fokus pada dinamika perubahan-
perubahan besar yang terjadi sebagai dampak pandemi Covid-
19. Pandemi Covid-19, telah menimbulkan berbagai 
perubahan besar yang semula tidak pernah terjadi baik secara 
culture, tatanan hukum dan pola hidup (baca: kesehatan). 
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Perubahan tidak hanya menyangkut  aspek fisik berupa 

jatuhnya beberapa korban terindikasi positif dan jatuhnya 
beberapa korban meninggal dunia.  
Diterbitkan berbagai regulasi dan eksekusinya baik pusat dan 
daerah, ternyata belum menjadikan permasalahannya selesai, 
sebab banyak dampak yang menyertai kebijakan regulasi 
tersebut.  Persoalan bukan sekedar mengatasi pandemi Covid-
19 tetapi juga memulihkan ke situasi normal. Untuk 
kepentingan ini dibutuhkan segala strategi  yang perlu 
disiapkan untuk kembali menuju kondisi normal baru, biasa 

diistilahi sebagai The New Normal.  Pelaksanaan tatanan 
normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 dilakukan dalam 
upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di berbagai 
aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, 
sosial, budaya, dan ekonomi.  
 
Protocol Kesehatan di New Normal. 
 

 

alam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi 
pandemi Covid-19, setiap penduduk wajib mengikuti 
protocol kesehatan covid-19, berupa:  

 
a) Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain 

melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang 
mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer) dan/atau 
perilaku hidup sehat lainnya; 

b) Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga 
menggunakan face shield dan menjaga jarak (physical 
distancing) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat 
di luar rumah; 

c) Menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan  
d) melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang 

isolasi sesuai protokol kesehatan bagi: Orang Tanpa Gejala 
(OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP); Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau Orang konfirmasi 
positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.  
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Selain itu, protocol kesehatan Covid 19,  sudah  sewajarnya 

melekat pada aktivitas : 
a) Kegiatan Pembelajaran di Institusi Pendidikan (umum dan 

pesantren), 
b) Kegiatan berkerja di tempat kerja, 
c) Kegiatan keagaamaan di rumah ibadah 
d) Kegiatan di tempat atau fasilitas umum 
e) Kegiatan Di Restoran/Rumah Makan/ Kafe/ Warung/ Usaha 

Sejenis 
f) Kegiatan Di Toko atau Mini Market,  
g) Kegiatan di Pasar Rakyat  
h) Kegiatan Di Perhotelan/Penginapan 
i) Kegiatan Sosial dan Budaya 
j) Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang  Menggunakan Moda 

Transportasi. 

Pandemi Covid-19, telah menimbulkan perubahan besar, 
bahkan membuat berbagai sektor seakan lumpuh, mandeg 
dan collapse. Dari aspek ekonomi misalnya, berdampak pada 
lemahnya perekonomian, terutama di daya jual masyarakat 
yang kian menurun dari aspek tenaga kerja berdampak pada 
banyak pengangguran, pabrik-pabrik ditutup, karyawan 
dirumahkan dan sebagainya, dari aspek nilai kemanusiaan, 
kekerabatan, kerukunan, gotong royong dan sebagainya.  

Perubahan-perubahan tersebut tidak pernah terjadi 
sebelumnya, bahkan secara tidak langsung sering 

menyaksikan perilaku penolakan warga terhadap protokol 
kesehatan yang telah ditetapkan, penolakan tempat 
pemakaman terhadap korban meninggal karena Covid-19, 
penolakan warga terhadap pengidentifikasian pasien postif  
Covid-19, perilaku pembiaran atau sikap abai terhadap orang 
yang dianggap terinfeksi Covid-19 dan sebagainya.  
Namun sebaliknya, di temukan perilaku positif  berupa sikap 
perlawanan terhadap covid-19. Para pemuda di desa secara 
sukarela membuat pos-pos penjagaan di pintu masuk-keluar 
desanya masing  untuk membatasi warga desa lainnya masuk 
ke desanya. Perubahan melahirkan perilaku-perilaku yang 
berbeda, bahkan sering berlebihan.  
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Penutup 

 
erakhir, perang melawan corona memasuki babak baru. 
Era baru yang disebut sebagai new normal. Di 
Kabupaten Lampung Barat, berbagai sektor ekonomi 

mulai bergerak kembali, kegiatan di rumah ibadah perlahan 
kembali, pasar sudah mulai bergerak, sector jasa juga 
perlahan bangkit, aktivitas perkantoran sudah mulai normal, 
namun dengan protokol kesehatan yang ketat.  
Warga belajar ”hidup berdampingan” dengan virus corona 

yang setiap saat masih mengancam. Maka sebelum vaksin 
ditemukan, perlu lebih mentaati protocol kesehatan, agar 
pencegahan dan penanganan Covid 19 bukan an-sich 
tanggung jawab pemerintah daerah, petugas medic namun 
juga masyarakat sehingga Covid-19 tidak memasuki gelobang 
kedua atau cluster baru.  
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