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ANALISIS GEOMORFOLOGI DALAM PENENTUAN KUALITAS AIR DI
KECAMATAN RAMBANG DANGKU  KABUPATEN MUARA ENIM

Geomorphological Analysis in Determining Water Quality in Rambang Dangku District,
Muara Enim Regency

Sri Maryani
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Email : smaryani2014@gmail.com

ABSTRACT

Land forms have shallow groundwater characteristics that vary both in terms of quality and quantity
so that with a different morphology, different quality and quantity of water sources will be found. This
study aims to identify water quality in water sources in the study location based on the morphology of
the region. Data is collected through Focus Group Discussions with cross-stakeholders. With the
geomorphological conditions of the study site formed by the fluvial process, it is predicted that the
groundwater condition will smell and produce a yellow crust. Under anaerobic conditions, the
organic material contained in the water will decay and produce sulfides that react with minerals in
the soil (iron, Mg, Al, etc.) and acidic conditions which will produce crusty and smelly deposits (H2S
gas). In addition, research also shows that the use of bore wells will not be effective in getting good
quality groundwater and prone to silting.

Key words: Morphology, water quality, fluvial, sulfuric acid

ABSTRAK

Bentuk lahan mempunyai karakteristik air tanah dangkal yang berbeda-beda baik dari sisi

kualitas maupun kuantitas sehingga dengan morfologi yang berbeda akan ditemukan kualitas dan

kuantitas sumber air yang berbeda pula. Penelitian ini b ertujuan untuk mengidentifikasi kualitas air

pada sumber air dilokasi penelitian berdasarkan morfologi wilayahnya. Data dikumpulkan melalui

Focus Group Discussion dengan lintas pemangku kepentingan. Dengan kondisi geomorfologis tanah

lokasi penelitian yang terbentuk dari proses fluvial maka diprediksi bahwa kondisi air tanah berbau

dan menghasilkan kerak kuning akan terus ada. Dalam kondisi anaerobik, material organik yang

terkandung di dalam air tersebut akan melapuk dan menghasilkan sulfida yang bereaksi dengan

mineral dalam tanah (Besi, Mg, Al, dll) dan kondisi asam yang akan menghasilkan endapan kerak dan

berbau (gas H2S). Selain itu dari penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan sumur bor tidak

akan efektif untuk mendapatkan air tanah yang berkualitas baik dan rentan mengalami pendangkalan.

Kata kunci: Morfologi, kualitas air, fluvial, asam sulfida
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1. Pendahuluan

Pada setiap satuan bentuk lahan mem punyai karakterlstik air tanah dangkal yang
berbeda-beda baik dari sisi kualitas maupun kuantitas (Suwarno, 1993). Geologi dan
geomorfologi tanah vulkanik akan mempengaruhi kualitas air tanah karena memiliki
kandungan Cl yang cukup rendah, sehingga kandungan ion HCO3 nya melilmpah yang akan
membuat kualiltas air tanahnya dalam level baik (Rizky Gau, dkk 2019). Jadi dengan
morfologi yang berbeda akan ditemukan kualitas dan kuantitas sumber air yang berbeda pula.
Permasalahan kelangkaan air bersih yang terjadi di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh
rendahnya kualitas air yang tersedia. Sumber daya air dengan kualitas air yang standar bagi
kesehatan untuk keperluan domestik yang makin menurun dari tahun ke tahun (Endar, et all,
2014), juga banyaknya aliran sungai yang telah tercemar dan tidak layak lagi dikonsumsi
maupun untuk berbagai kebutuhan, bahkan air sungai dari dalam kawasan hutan pun banyak
yang telah terkontaminasi zat pencemar. Kenyataan yang terjadi sekarang ini, kualitas dan
kuantitas air semakin menurun serta mengalami penyimpangan tatanan sebagai dampak dari
eksploitasi secara berlebihan dan perilaku mahluk hidup terutama aktivitas manusia yang
tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga tidak mencapai peruntukan dan mutunya
bagi berbagai segi kehidupan. Aktifitas manusia yang berpengaruh pada aspek lingkungan
akan mempengaruhit tingkat kualitas dan kuantitas air, sehingga dilokasi penelitian
diperlukan penelitian analisis geomorfologi dalam penentuan kualitas Air.
Penelitian ini menganalisa sisi geomorfologi lingkungan seperti profil elevasi, pola
pemukiman, dan perubahan citra tutupan lahan terhadap kualitas sumber air bersih di empat
desa (Dangku, Baturaja, Banuayu dan Kuripan) dalam Kecamatan Rambang Dangku,
Kabupaten Muara Enim.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif di bulan Agustus s.d. November
2018, berlokasi di 4 (empat) desa dalam Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara
Enim yaitu Desa Dangku, Desa Baturaja, Desa Banuayu, Desa Kuripan. Data dikumpulkan
melalui metode survei (wawancara dan diskusi kelompok terarah/FGD) melibatkan pihak
terkait penyedia dan pengguna air bersih, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PU Perkim, PDAM
Kab. Muara Enim, Aparatur desa lokasi penelitian, Fasilitator PAMSIMAS dan metode
observasi langsung di lokasi penelitian. Didukung oleh data sekunder berupa citra tutupan
lahan lokasi penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Keputusan Menteri Hidup dan Kehutanan No. Sk.8/MENLHK/SETJEN/ PLA.3/I/2018,
tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia menunjukkan bahwa
lokasi penelitian berada di atas Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Lakitan Utara-Terusan
Sialang. Luas wilayah ekoregion ini mencapai 1.785.027 ha, dan batasan astronomis
102o57’50,4’’ BT – 105o0’57,6’’ BT dan 2o38’38,4’’ LS – 4o13’33,6’’ LS (Ramadhan, NF,
2018) (Gambar 1). Tanah Fluvial (Gambar 1) terbentuk akibat aktivitas aliran sungai berupa
pengikisan, pengangkutan dan pengendapan (sedimentasi) menghasilkan formasi
deposisional berupa bentangan dataran aluvial (Fda) dan bentukan lain dengan struktur
horisontal, tersusun oleh material sedimen berbutir halus.
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Gambar 1. Sebaran jenis tanah lokasi penelitian dan sekitarnya ( BPS Kab. Muara Enim,
2018)

sumber: Kementerian LHK
Keterangan

3.1 Analisis Geomorfologi Lokasi Penelitian
a. Desa Dangku

Desa Dangku memiliki profil kontur bergelombang dengan rentang elevasi 13 - 48
meter di atas permukaan laut (mdpl) dan rerata elevasi 25 mdpl. Kelandaian maksimum 8,2%
dengan rata-rata kelandaian 1,7 - 1,8% (BPS, Kecamatan Rambang Dangku, 2017) (Gambar
2). Posisi permukiman berbentuk memanjang sejajar dengan arah aliran sungai. Merujuk
kepada jalan poros desa diketahui posisi permukiman lebih condong mendekati sungai.
Deretan rumah penduduk membentuk pola menyerupai sisir. Secara visual, permukiman di
Desa Dangku berdiri di atas tanah hasil sedimentasi/tanah eks aliran Sungai Lematang
(Gambar 3). Sumur PAMSIMAS di Desa Dangku saat ini berjumlah tiga unit.

Gambar 2. Profil Elevasi Desa Dangku, Kab. Muara Enim

Gambar 3. Pola Permukiman di Desa Dangku, Kab. Muara Enim

: Denudasional : Perbukitan Struktural : Fluvial

: Gambut : Vulkanik

: Pegunungan Struktural : Dataran Struktural : Pegunungan Vulkanik
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b. Desa Batu Raja

Desa Batu Raja memiliki profil kontur bergelombang dengan rentang elevasi 14 - 37 m
dan rerata elevasi 22 m. Kelandaian maksimum 7,8% dengan rata-rata kelandaian 1,4 - 1,5%
(BPS, Rambang Dangku, 2017). Pola gelombang di Desa Batu Raja relatif tidak se-ekstrim di
Desa Dangku. Hal ini terlihat dari besaran rentang kontur yang hanya kisaran 23 m
dibandingkan Desa Dangku yang mencapai 35 m (Gambar 4). Pola permukiman membentuk
pola klaster dan tidak mengikuti arah aliran Sungai Lematang. Secara visual, permukiman
berdiri di satu dataran utuh bukan hasil reklamasi Daerah Aliran Sungai (DAS) (Gambar 5).
Desa Batu Raja saat ini memiliki dua sumur PAMSIMAS aktif dan dua sumur PAMSIMAS
yang berada dalam tahap pembangunan.

Gambar 4. Profil Elevasi Desa Batu Raja, Kab. Muara Enim

Gambar 5. Pola Permukiman di Desa Batu Raja, Kab. Muara Enim

c. Desa Kuripan
Desa Kuripan memiliki profil kontur bergelombang dengan rentang elevasi 14 - 39 m

dan rerata elevasi 21 m. Kelandaian maksimum 10,0% dengan rata-rata kelandaian 1,6 -
1,7%. Profil kontur Desa Kuripan relatif menyerupai Desa Batu Raja (Gambar 6). Pola
permukiman di Desa Kuripan mengikuti aliran Sungai Lematang. Deretan rumah penduduk
membentuk pola menyerupai tulang ikan. Secara visual, Desa Kuripan berdiri di atas dataran
utuh bukan dataran hasil eks aliran Sungai Lematang (Gambar 7).

Gambar 6. Profil Elevasi Desa Kuripan, Kab. Muara Enim

Gambar 7. Pola Permukiman di Desa Kuripan, Kab. Muara Enim
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d. Desa Banuayu
Desa Banuayu memiliki profil kontur bergelombang dengan rentang elevasi 13 - 44 m

dan rerata elevasi 25 m. Kelandaian maksimum 6,4% dengan rata-rata kelandaian 1,6 - 1,8%
(Gambar 8). Profil gelombang di Desa Banuayu relatif menyerupai Desa Dangku. Secara
visual, pola permukiman di Desa Banuayu menyerupai tangga. Hal ini karena permukiman
tersebut memiliki dua ruas jalan yang sejajar. Secara visual, permukiman di Desa Banuayu
berdiri di atas tanah sedimentasi/tanah eks aliran Sungai Lematang (Gambar 9).

Gambar 8. Profil Elevasi Desa Banuayu, Kab. Muara Enim

Gambar 9. Pola Permukiman di Desa Banuayu, Kab. Muara Enim

3.2 Hubungan Antara Kondisi Tutupan Lahan di lokasi Penelitian dengan Pasokan Air
Alami

Gambar 10. Citra tutupan lahan di kawasan sekitar lokasi penelitian tahun 2006

Gambar 11. Citra tutupan lahan di kawasan sekitar lokasi penelitian tahun 2012
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Pola curah hujan di lokasi penelitian dan sekitarnya berdasarkan data dua tahun terakhir
(September 2016 s.d. September 2018) menunjukkan adanya ketidakteraturan (Gambar 12).
Berdasarkan klasifikasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofiska (BMKG) lokasi
penelitian dan sekitarnya merupakan daerah yang mendapatkan curah hujan sedang (rerata
210 mm). Pola Curah hujan di lokasi penelitian dan sekitarnya Di sisi lain, luas tutupan lahan
di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan yang cukup berarti.
Perbandingan data citra tutupan lahan tahun 2006 (Gambar 10) dan tahun 2012 (Gambar 11)
menunjukkan adanya perubahan lahan tanah terbuka dan lahan semak belukar berawa dan
lahan rawa. Perubahan tutupan lahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi tata hidrologi di lokasi penelitian. Berdasarkan kombinasi dari perubahan
curah hujan dan perubahan tutupan lahan maka dapat dikatakan ketersediaan air tanah di
lokasi penelitian dalam jangka panjang tidak dapat terjamin.

Identifikasi Penyebab Permasalahan Air Bersih di lokasi Penelitian

Variasi karakteristik fisika dan kimia air tanah disebabkan oleh sifat sedimen dan
keadaan tanah tempat sedimen terendapkan. Sedimen yang berasal dari daerah yang subur
akan mempersubur dan memperbaiki tekstur tanah tempatnya mengendap. Namun, sedimen
yang berasal dari daerah yang miskin hara dan mengalami erosi yang parah akan
memiskinkan tanah yang diendapinya dan akan meninggikan permukaan tanah serta dapat
mengurangi permeabilitas tanah (Arsyad 2010). Hal ini didukung juga dengan penelitian
Tuti, 2012 bahwa karakteristik air sumur dangkal akan dipengaruhi karakteristik tanah
wilayah tersebut.

Profil tanah laterit pada lokasi penelitian  dengan letak lapisan tanah laterit yang
sangat dalam dari permukaan tanah menyebabkan tanah ini mudah untuk menyerap air yang
terjadi pada saat terjadi turunnya hujan yag deras. Selain itu, tanah laterit juga terdapat pada
genangan-genangan air. Hingga saat musim hujan, kualitas air pada sumber air di lokasi
penelitian akan sangat cepat menjadi buruk. Pada umumnya di musim Air tanah di Desa Batu
Raja, Desa Kuripan dan Desa Banuayu secara umum relative lebih baik dibandingkan dengan
air tanah di Desa Dangku.  Namun secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh keempat
desa tersebut relatif serupa yaitu tingginya kadar sulfida dan zat organik, sedangkan zat Besi
khusus di alami oleh Desa Dangku dan Desa Baturaja.

Gambar 12. Pola Curah hujan di lokasi penelitian dan sekitarnya
(Sumber : BMKG.go.id)
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Tingginya kandungan zat organik dan asam sulfida (H2S) memiliki kaitan erat dengan
kondisi lahan sekitar yang memilik kandungan batubara. Menilik dari proses pembentukan
tanah di lokasi penelitian yang diduga berasal dari sedimentasi berulang, kuat diduga bahwa
terjadi layering material organik di tanah tersebut. Layering tersebut menyebabkan terjadinya
pembentukan material humus (humic acid dan fulvic acid) di dalam tanah. Dengan demikian,
air tanah yang dihasilkan di lokasi penelitain akan selalu mengandung material humus.
Komparasi bentuk aliran fluvial di lokasi penelitian dan tipologi fluvial disajikan dalam
Gambar 13. Berdasarkan tampilan citra satelit, lokasi penelitian mengikuti tipe fluvial dengan
klasifikasi Suspended Load Channel dengan demikian dapat dipastikan bahwa kualitas air
tanah di lokasi penelitian sangat bergantung dengan material yang terendapkan.

Material endapan kerak kuning maupun endapan lunak kuning merupakan hasil reaksi
senyawa Besi (Fe) dengan Sulfur (S). Endapan kuning tersebut diduga merupakan senyawa:
Fe (SO ) . 9H 0 atau dikenal sebagai Coquimbite yang berdasarkan Fang and Robinson
(n.d) Alternatif senyawa selain Coquimbite yang memiliki tampilan endapan kerak kuning
tersusun dari zat Besi (Fe) dan Sulfur (S) adalah Ferric Sulfide atau sesquisulfide atau dalam
bentuk kimianya: Fe2S3. Material ini tidak stabil dalam temperatur ruang. Pada temperatur 20
oC, ferric sulfide terurai menghasilkan ferrous sulfide (FeS) dan sulfur (S).

(a) (b)

Gambar 13. (a) Tampilan Citra Google Maps Lokasi Penelitian;
(b) Klasifikasi Tipe Fluvial dan Geomorfologinya Menurut Schumm (1963)

dalam Rohmana et. al (2014)

Identifikasi Kualitas Sumber Air

Desa Dangku
Sumber air masyarakat Desa Dangku dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok

yaitu 1) sumur PAMSIMAS, 2) Sumur Bor dan 3) sumur Gali. Berdasarkan informasi
masyarakat, air yang dihasilkan dari sumur gali dengan kedalaman < 6 meter relatif baik
namun mengalami perubahan kualitas seiring perubahan musim kering/penghujan sedangkan
kualitas air dari sumur gali kedalaman 8 sampai 10 meter sangat keruh sehingga perlu
mendapatkan perlakuan terlebih dahulu sebelum layak untuk dikonsumsi, sesuai dengan
standar air bersih (Kemenkes RI, UNICEF, 2012)

39
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Desa Batu Raja
Secara umum permasalahan utama yang dihadapi oleh warga Desa Batu Raja terkait

pengelolaan air bersih berkisar kepada tingkat kejernihan air dan cepatnya pembentukan endapan
lunak kekuningan. Tidak diketemukan permasalahan yang berarti dari sumur PAMSIMAS/sumur Bor
yang saat ini beroperasi. Observasi tampilan fisik air dari 2 (dua) sumur PAMSIMAS yang sedang
dalam proses pembangunan juga tidak menunjukkan akan adanya kendala yang serius selain
kekeruhan.

Hasil observasi di Desa Batu Raja menemukan bahwa warga sebagian besar menggunakan air
yang bersumber dari sumur gali dengan kedalaman ± 5 meter. Warga menggunakan penyaringan
sederhana untuk menjernihkan air sebelum digunakan untuk konsumsi.

Gambar 16. Contoh air sumur gali di Desa Batu Raja
Desa Kuripan

Observasi secara visual dari 10 titik sampling air sumur gali di Desa Kuripan secara
umum menunjukkan kualitas kejernihan yang baik dengan dua titik pengecualian dimana
terjadi perubahan warna air dari jernih menjadi kekuningan dalam selang waktu 24 jam
(gambar 17)

Gambar 17. Tampilan Warna Salah Satu Sampel Air di Desa Kuripan Setelah 24 jam
Desa Banuayu

Permasalahan sumber air di Desa Banuayu relatif serupa dengan di Desa Kuripan. Secara visual
air tanah di Desa Banuayu berkualitas baik dan jernih. Permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh
masyarakat adalah ketersediaan air sumur yang minim di musim kemarau. Kedalaman sumur gali di
Desa Banuayu antara 6-8 meter. Tekstur tanahnya berpasir sehingga tidak cocok untuk sumur bor.
Dibandingkan dengan ketiga desa lainnya, proporsi masyarakat Desa Banuayu yang memanfaatkan
Sungai Lematang untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari relatif lebih banyak. Beberapa kebutuhan
masyarakat yang diutarakan dalam FGD diantaranya: 1) warga belum memiliki sumur sehingga
menumpang dengan tetangganya/memanfaatkan Sungai Lematang; 2) Sumur bantuan yang ada tidak

Gambar 14. Tampilan air keruh
kekuningan dari sumur gali

Gambar 15. Tampilan air
berminyak dari sumur bor

warga
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dapat berfungsi secara optimal dikarenakan sumur mengalami pendangkalan; 3) kualitas air sumur
gali terpengaruh oleh pasang surut air Sungai Lematang.

KESIMPULAN
Secara umum profil tanah laterit pada lokasi penelitian dengan kontur bergelombang, level

elevasi rendah hingga sedang, dengan letak lapisan tanah laterit yang sangat dalam dari permukaan
tanah menyebabkan tanah di lokasi penelitian lebih mudah untuk menyerap air yang terjadi pada saat
terjadi turunnya hujan yag deras, selain itu lokasi ini merupakan lahan yang terbentuk dari proses
endapan berulang (tanah fluvial) sehingga terjadi tumpukan bahan organik dalam lapisan tanah.
Dalam kondisi anaerobik, material organik tersebut akan melapuk dan menghasilkan sulfida yang
bereaksi dengan mineral dalam tanah (Besi, Mg, Al, dll) dan kondisi asam yang akan menghasilkan
endapan kerak dan berbau (gas H2S).

SARAN
1. Permukiman yang berdiri di atas lahan fluvial akan selamanya menghasilkan air tanah yang

mengandung asam sulfida (2H+S2-) yang dapat melarutkan mineral logam dan Gas Sulfida (H2S)
akan selalu ada yang menyebabkan air tanah mengeluarkan bau busuk sehingga perlu dibangun
instalasi pengolahan air sederhana.

2. Penggunaan Sumur Bor di atas lahan fluvial sebaiknya tidak dilaksanakan dikarenakan tekstur
tanahnya berupa lapisan berpasir sehingga rentan mengalami pendangkalan.
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Abstrak
Revolusi Industri 4.0 (RIN 4.0) telah merubah kehidupan manusia. Kajian bertujuan
mendeskripsikan perubahan pada berbagai bidang kehidupan manusia di era RIN 4.0,
mengidentifikasi peluang, tantangan dan merumuskan upaya-upaya untuk membangun kesiapan
Pemerintah Daerah agar bisa beradaptasi dengan perubahan di era RIN 4.0. Pendekatan kualitatif
digunakan dengan metode telaah kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi dari jurnal
ilmiah, buku dan media online. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan dan disrupsi inovasi
yang terjadi tidak hanya di bidang ekonomi, melainkan di bidang sosial, politik dan
pemerintahan. Langkah-langkah konstuktif agar Pemerintah Daerah siap beradaptasi dengan
perubahan di era Revolusi Industri 4.0 meliputi: menciptakan kebijakan yang adaptif dengan
perkembangan TIK; Membangun kepemimpinan yang bervisi digital untuk mendorong
pendayagunaan revolusi teknologi dan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah; Ketiga,
meningkatkan kompetensi birokrasi khususnya ASN agar mampu mendayagunakan teknologi
digital untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melakukan perubahan
budaya kerja di kalangan apparatus, dan menciptakan kerjasama dan sinergi dengan lembaga
lain.

Kata kunci: revolusi industri 4.0, disrupsi, TIK, pemerintah daerah

Abstract
The Industrial Revolution 4.0 (RIN 4.0) has changed human life. Study aims to describe changes
in various areas of human life in RIN 4.0 era, identify the opportunities, challenges and
formulating the effort to build the readiness of Local Governments can adapt to changes that
occurred in the RIN 4.0 era. The qualitative approach is used by the literature review method to
obtain data and information from scientific journals, books and online media. The results of the
study showed that changes and disruption were not occured in the economic area only, but also
in the social, political and governmental areas. Constructive steps to build regional government
readiness to adapt in the RIN 4.0 era, including: creating policies that are adaptive to the
development of ICTs; Building digital vision of leadership to encourage the use of the
technological revolution and digitalization in the local government environment; improve
bureaucratic competencies, especially ASN, so as to be able to utilize digital technology for
governance and public services. Changing work culture among apparatus, and creating
cooperation and synergy by involving other institutions.

Keywords: industrial revolution 4.0, disruption, ICT, local government
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PENDAHULUAN

“We didn’t do anything wrong, but somehow, we lost” (Kami tak melakukan kesalahan

apa-apa, tapi bagaimana kami bisa kalah). Kata-kata ini disampaikan oleh CEO Nokia, Stephen

Elop ketika mengumumkan Perusahaan Nokia dibeli oleh Microsoft.  Beberapa analis menakar,

lumpuhnya Nokia karena terlalu lama berada dalam kenyamanan sehingga lupa beradaptasi

dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Pada saat pesaing lain bermunculan dengan

beragam inovasi teknologi Android pada gawai dimana Apple dengan produk iPhone yang

menguasai pasar kalangan atas, sementara China dan Korea dengan produk yang menguasai

pasar bagian tengah dan bawah, Nokia belum beranjak dari teknologi Windows Phone. Kisah

jatuhnya Nokia mengingatkan pada pentingnya perubahan “Jika Anda tidak berubah seiring

dengan perkembangan waktu, Anda akan keluar dari kompetisi”.

Dewasa ini, dunia telah memasuki tahapan Revolusi Industri 4.0. Revolusi industry 4.0

telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, Schwab (2017) menyatakan “the fourth

industrial revolution will affect the every essence of our human experience“ yang secara

fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, cara hidup, dan cara

berhubungan individu satu dengan yang lain. Di era ini, dampak inovasi teknologi tidak hanya

pada banyaknya jenis pekerjaan yang tergantikan dengan sistem otomatisasi tetapi juga tempat

bekerja yang tercipta karena inovasi dan pekerjaan baru karena perubahan pola atau sistem kerja.

Bahkan Menurut Rhenald Kasali (2017) Revolusi Industri  4.0 berdampak tidak hanya

pada sektor ekonomi, seperti secara kasat mata di jasa transportasi dengan kehadiran taksi dan

ojek daring, tetapi juga terjadi di bidang sosial dan politik. Interaksi sosial pun menjadi tanpa

batas (unlimited), karena kemudahan akses internet dan teknologi. Hal yang sama juga terjadi di

bidang politik melalui kemudahan akses digital, perilaku masyarakat yang bergeser. Aksi politik

kini dapat dihimpun melalui gerakan-gerakan berbasis media sosial dengan mengusung ideologi

politik tertentu.

Merespon dinamika ini, sektor pemerintahan perlu mengenali lingkungan dan perubahan

yang tengah berlangsung agar mampu merespon perubahan lingkungan yang tengah berlangsung

massif. Perubahan adalah suatu kepastian, dalam konteks ini, Renald Kasali (2007)

mengingatkan agar penting menyadari munculnya perubahan jaman dan jangan terperangkap

dalam masa lalu, merasa cemas, dan bersikeras bersikap resisten terhadap perubahan yang

sebenarnya tidak bisa dilawan. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan
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di era ini telah menyebabkan beberapa organisasi terlindas dan munculnya berbagai masalah di

beberapa negara, yang bahkan masuk dalam kategori “negara gagal”. Indonesia bahkan

diprediksi sebagai negara yang gagal di Tahun 2025 dan Indonesia akan hilang dari peta dunia di

Tahun 2030, sebagaimana ditulis dalam novel karya Singer dan Cole (2015). Tentu saja Bangsa

Indonesia tidak akan menjadi negara gagal jika mampu merespon dan beradaptasi serta

mengambil keuntungan dari perubahan yang terjadi.

Tujuan kajian adalah mendeskripsikan perubahan pada berbagai bidang kehidupan

manusia di era RIN 4.0, mengidentifikasi peluang dan tantangan dan merumuskan upaya- upaya

untuk membangun kesiapan Pemerintah Daerah agar bisa beradaptasi dengan perubahan yang

terjadi di era RIN 4.0.

METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2013) dengan pendekatan kajian

kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian dan sumber media online.

Metode kualitatif melalui kajian kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi yang

digunakan untuk menjawab tujuan kajian yaitu mendeskripsikan RIN 4.0 dan disrupsi,

mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk membangun kesiapan

Pemerintah Daerah untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di era Revolusi Indstri

4.0.

PEMBAHASAN

Revolusi Industri 4.0: Peluang dan Ancaman

Istilah Revolusi Indutri 4.0 (RIN 4.0) pertama kali digunakan saat penyelenggaraan

Hanover Trade Fair di Tahun 2011 dimana konsep German Industrie 4.0. diperkenalkan sebagai

inisatif bersama dari unsur bisnis, kebijakan dan sains  untuk mempromosikan gagasan

penguatan daya saing industri di Jerman. Penggunaan istilah Revolusi Industri 4.0 ternyata

beragam, ini dilihat dari penggunaan yang berbeda di berbagai publikasi ilmiah di Web of

Science Core Collection, Scopus dan Google Scholar. Beberapa istilah yang digunakan adalah

industry 4.0, industry of the future, production of the future dan intelligent manufacturing

(Slusarczk B, 2018: 233-248).

12 Jurnal Kelitbangan Edisi 03 Nomor 03 , Juli 2020
Balitbang Kabupaten  Lampung Barat



Tabel 1 Penggunaan Istilah Revolusi Industri 4.0  pada Paper Ilmiah dalam Bibliometric Tahun
2011-2017

Web of Science Core
Collection (title, topic

Scopus (title Abstract,
keywords

Google Scholar Google
Scholar (all fields)

Industry 4.0 1311 2022 14700
Industry of the Future 25 52 1490
4IR=4.0 (fourth)
Industry Revolution

235 976 6500

Production of the
Future

7 22 539

Intelligent
Manufacturing

383 579 17200

Sumber: Slusarczk B, 2018: 233-248

Secara historis industri telah mengalami empat tahapan (Gambar 1), yakni Revolusi

Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18 melalui penemuan mesin uap, sehingga memungkinkan

barang dapat diproduksi secara masal, 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke 19-20

melalui penggunaan listrik yang membuat biaya produksi menjadi murah, 3) Revolusi  Industri

3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an melalui penggunaan komputerisasi, dan 4) Revolusi

Industri 4.0 yang berlangsung saat ini dimulai di Tahun 2011 (Slusarczk (2018). Revolusi

Industri 4.0 adalah rekayasa intelegensia dan internet of thing sebagai tulang punggung

pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin.  Revolusi Industri 4.0, menjadi lompatan besar

bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya.

Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga

melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan

kualitas produk yang lebih baik.

Gambar 1 Tahapan Industri 4.0 (Sumber: Slusarczk B, 2018: 233-248).

Menurut Schwab (2017) terdapat lima klaster terdampak Revolusi Industri 4.0, yakni: 1)

Ekonomi – Pertumbuhan, Pekerjaan, Sifat Kerja;   2) Bisnis – Ekspektasi Konsumen, Produk

13Jurnal Kelitbangan Edisi 03 Nomor 03 , Juli 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat



dengan Data yang Lebih Baik, Inovasi Kolaboratif, Model Operasi Baru; 3) Hubungan Nasional-

Global – Pemerintahan; Negara, Region dan Kota; Keamanan Internasional; 4). Masyarakat –

Ketimpangan dan Kelas Menengah, Komunitas dan 5) Individu – Identitas, Moralitas dan Etika;

Koneksi Antar-Manusia, Pengelolaan informasi publik dan privat. Terdapat komponen teknologi

yang berada dibalik perubahan kehidupan manusia (Gambar 2) meliputi: pertumbuhan

eksponensial computing power (cloud computing), humanoid robotic (autonomous robot),

kapasitas penyimpanan data (big data), teknologi sensor (censor technology), the Internet of

Thing, kecerdasan buatan, keamanan siber (cyber security), printer tiga dimensi (3D printing),

horizontal and vertical integration, additive manufacturing hingga neuro bio-technology dan

nano teknologi. Teknologi ini akan berdampak pada pengalaman hidup manusia di berbagai

bidang yakni: industri dan produksi;  perekonomian; inklusi sosial; energy; makanan, keamanan

dan petanian; pendidikan; gender dan pekerjaan; lingkungan dan sumberdaya alam; mobilitas;

sistem keuangan dan moneter; informasi dan hiburan; layanan kesehatan; perdagangan dan

investasi internasional dan inestasi internasional.

Gambar :  2 Nine Technologies are Transforming Industrial Production
(Sumber Https://www.researchgate.net/publication/327105999)

Dampak yang ditimbulkan dari Industri 4.0 berbasis digital menimbulkan ancaman sekaligus

membuka peluang. Studi yang dilakukan oleh Mc Kinsey Institute di Tahun 2017 menemukan

ancaman yang muncul adalah hilangnya lebih dari lebih dari 800 juta pekerja atau  1 dari lima

pekerja global akan kehilangan pekerjaan mereka karena diambil alih oleh mesin otomatis

(https://www.bbc.com/news/world-us-canada-4217011), diantaranya:

 Di sektor transportasi, Uber memulai tes tanpa pengemudi sejak Tahun 2016 yang

menyebabkan pengemudi taxi online mungkin akan kehilangan pekerjaan. Begitu pula di

negara maju seperti Amerika, Perusahaan Truk Daimler telah mendapat persetujuan untuk
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menjalankan truk tanpa pengemudi; Volvo akan mengkomersial truk tanpa pengemudi dan di

Tahun 2020 mobil tanpa pengemudi akan berada di komersialisasi penuh, sehingga

diperkirakan 1,6 juta pengemudi truk dapat kehilangan pekerjaan mereka. Di Perancis, telah

diperasikannya bus tanpa pengemudi sejak Tahun 2016 di 5 (lima) stasiun Lyon. Contoh lain

teknologi  Drone akan menggantikan petugas pengiriman.

 Pada layanan antaran, drone milik Amazon terbang sejauh 5 mil (sekitar 8 km) untuk

mengantarkan TV dan popcorn pada 7 Desember 2016 dengan hanya membutuh waktu 13

menit dari pesanan hingga pengiriman.

 Dalam proses produksi, Adidas membangun pabrik ‘Speed Factory’ yang sepenuhnya

otomatis di Jerman. 10 pekerja menghasilkan 500.000 pasang sepatu per tahun (pabrik

tradisional membutuhkan lebih dari 600 pekerja); Tahun 2017, akan membangun pabrik

yang menghasilkan 18 juta pasang per tahun di Atlanta AS; menghasilkan 36 kali dari pabrik

Jerman tetapi hanya membutuhkan 16 kali jumlah pekerja (total 160 pekerja). Foxconn

memperkenalkan 40.000 robot sejak Mei 2016. Ini telah mengurangi 110.000 pekerja

menjadi 50.000. Robot seharga USD 35.000 lebih baik dari pekerja USD 15 per jam. Robot-

robot itu tidak pernah terluka, tidak lelah serta cepat dan akurat.

 Di sektor retail, toko ritel telah menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin, sebagai

contoh: Wallmart menggunakan Keranjang Swakemudi Pribadi 'Dash' yang dapat memandu

pelanggan saat mereka meminta produk ke Dash, Dash dapat menghitung total dan

mengelola pembayaran, akibatnya Wallmart berencana mengganti total 1,4 juta staf di AS

dan di seluruh dunia sebanyak 2,1 juta staf atau Supermarket Amazon ‘Amazon Go’ tidak

memerlukan dukungan manusia. Ketika pelanggan membuka aplikasi, masukkan produk ke

dalam keranjang, kemudian sensor menghitung total tagihan. Aplikasi melakukan

penyelesaian pembayaran otomatis melalui kartu kredit yang terdaftar di aplikasi,

diperkirakan  3,4 juta kasir sekarang di bawah ancaman kehilangan pekerjaan mereka.

 Pengacara digantikan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intellegent ) sebagai contoh, firma

hukum di AS Baker Hostetler menyewa AI yang disebut 'Ross' untuk menangani kasus-kasus

kepailitan. MD Anderson Cancer Centre mempekerjakan IBM AI Watson, tingkat  Akurasi

dalam menangani kasus-kasus ini mencapai sekitar 96%.
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 Robot menggantikan penasihat keamanan, Robot AI (Artificial Intelegent) menyediakan

nasihat keuangan dan manajemen investasi melalui analisis big data, perusahaan RBS

memperkenalkan robot penasehat dan memecat  kurang lebih 550  penasihat investasi.

Pengurangan tenaga kerja juga akan melanda negara-negara di Asia tenggara,

sebagaimana dilaporkan oleh The International Labour Organization (ILO) yang menemukan

bahwa dua dekade ke depan, lebih dari setengah pekerja di 5 negara Asia Tenggara akan

tergantikan oleh robot. ILO  juga menyatakan bahwa 137  juta pekerja atau 56 persen dari

pekerja di Kamboja, Indonesia, Philipina, Thailand dan Vietnam akan terdisrupsi oleh teknologi

(https://ww.reuters.com/article/us-southeast-asia-jobs/millions). Di Indonesia, pekerjaan yang

saat ini perlahan-lahan mulai tergantikan oleh mesin otomatis, diantaranya: teler bank, wartawan,

tukang koran, pak post, travel agen, tukang afdruk foto, penjaga perpustakaan, wasit dan hakim

garis dan petugas SPBU.

Sebaliknya RIN 4.0  berpeluang menciptakan jenis pekerjaan baru. Data yang dirilis

Kementerian Kominfo Tahun 2015, telah dipetakan munculnya 201 jenis pekerjaan IT dari level

operasional hingga managerial. Sementara di Tahun 2017 dipetakan terdapat 514 jenis pekerjaan

baru, di bidang mobile computing terdapat 81 jenis pekerjaan baru. Diperkirakan di masa yang

akan datang 65 persen murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada lapangan pekerjaan yang

belum pernah ada hari ini.

Revolusi Industri 4.0 dan inovasi secara massif menyingkirkan model konvensional yang

ada selama ini. Christensen (2011) memperkenalkan model disruptif innovation dalam bukunya

yang berjudul Disrupting Class; How Disruptive Innovation Will Change the Way the

WorldLearns, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa inovasi disruptif adalah inovasi yang

muncul secara perlahan dan tiba-tiba yang dapat mengganggu sistem lama karena sifatnya yang

lebih mudah dijalankan dan praktis. Pengertian disrupsi sesuai Kamus Bahasa Indonesia berarti

penggangu, pengacau, atau biang kerok. Disruptif pada awalnya merupakan fenomena yang

terjadi dalam dunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis, namun kin telah memasuki hamper

semua bidang kehidupan termasuk di sektor pemerintahan.

Disruption sebagai sebuah inovasi, akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-

cara baru juga teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital. Era disruptif adalah era

dengan munculnya banyak produk dengan logika baru dan ide yang sama sekali berbeda

sehingga dapat melenyapkan produk lama, dimana landscape ekonomi banyak dipengaruhi oleh
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perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (AB Mutiara, 2018). Adapun ciri inovasi

disrupsi seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 : Ciri-Ciri Disrupsi

Dunia Lama Dunia Baru
Time series dan linier Real Time dan eksponensial
Owning Economy Sharing Economy
On The Lane Economy On demand economy
Suply demand tunggal Suply demand dengan jejaring
Lawannya jelas Lawannya tidak jelas

Sumber: Rhenald Kasali 2018

Hakikatnya, Revolusi Industri 4.0 memunculkan 3 (tiga) fenomena, yaitu: (1) digitalisasi

umum dan memastikan komunikasi yang konstan antara orang-orang, antara orang dengan

perangkat dan antar perangkat; (2) Semakin sering dilakukan inovasi disruptif, terjadi

peningkatan bertahap dalam efisiensi dan efektivitas operasi sistem sosial ekonomi dan (3)

Pencapaian pengembangan mesin sedemikian rupa sehingga mendapatkan kemampuan perilaku

otonom melalui penggunaan kecerdasan buatan dalam proses kontrol mereka. Selain itu, inovasi

disrupsi menempatkan teknologi sebagai aspek penting, dimana hampir seluruh inovasi disrupsi

menggunakan kecanggihan teknologi (Slusarczk, 2018).

Ancaman Inovasi disruptif merambah perekonomian dan bisnis berupa: 1) mengganggu

atau merusak pasar yang telah ada, juga mendorong pengembangan produk atau layanan yang

tidak terduga sebelumnya; 2) Menciptakan konsumen yang beragam; 3) Harga yang semakin

murah dan 4) Era Disrupsi melahirkan perubahan2 yang signifikan untk merespon tuntutan dan

kebutuhan konsumen di masa yang akan datang. Fenomena disrupsi di bidang menyebabkan

munculnya model bisnis baru seperti :

 Nokia sang raksasa produser telepon genggam sirna menghadapi iphone dan Samsung,

 Taksi konvensional tergeser menghadapi taksi online (Grab, Uber, Gojek).

 Koran/majalah yang mulai kewalahan menghadapi media online.

 TV konvensional mulai tersingkir oleh youtube, smart TV dan video streaming.

 Kantor pos kalah bersaing dengan jasa pengantar barang seperti TIKI dan JNE.

 Retail dan mall yang kalah menghadapi e-commerce.

 Bisnis perhotelan yang mulai tergantikan oleh Airbnb.

 Termasuk munculnya  financial technology (Fin Tech) yang merubah sistem kerja bank

konvensional
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Tidak hanya di dunia bisnis, menurut Rhenald Kasali (2018), inovasi disruptif juga

merambah bidang pendidikan, pemerintahan, budaya, politik, dan hukum. Singkatnya, dalam

disruptive akan terjadi disruptive regulation, disruptive culture, disruptive mindset, dan

disruptive marketing.

 Disrupsi di bidang pendidikan, inovasi yang dilakukan dalam layanan pendidikan sampai

munculnya MOOCs kursus belajar online yang mampu mengancam eksistensi perguruan

tinggi.  Juga terjadi pergeseran paradigma belajar, yaitu: Belajar dari ruang kelas ke ruang

bebas; Belajar bersama menjadi belajar mandiri dan kolaborasi; Belajar dari bahan tercetak

ke belajar menggunakan digital; Belajar bersama guru ke belajar secara online dan belajar

dari waktu yang ditentukan bergeser ke belajar dengan waktu yang ditentukan sendiri

(Darma, 2018)

 Di bidang politik, munculnya gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan masa melalui

konsentrasi masa telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial.

 Bidang budaya pun juga ikut terdisrupsi, dimana perkembangan media sosial yang masif,

telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini

lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru

menjadi relatif.

 Di bidang hukum juga turut terdisrupsi, peraturan-peraturan hukum harus mengikuti

perkembangan teknologi yang ada, sebagaimana ketika kementerian perhubungan kesulitan

menerapkan aturan untuk mengatur angkutan online.

Membangun Pemerintah Daerah yang Adaptif di Era Revolusi 4.0

Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah di era

Revolusi Industri 4.0 adalah bagaimana mendayagunakan revolusi teknologi untuk

meningkatkan kinerja kelembagaan di bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan

daya saing daerah. Peningkatan kinerja dimaksud berkaitan dengan pergeseran jenis pekejaan

dari yang berbasis fisik ke virtual; pekerjaan yang memanfaatkan big data analysis, machne

learning dan artificial intelligence, menciptakan virtual office; termasuk pengalihan tenaga

manusia ke penggunaan robot otomatis (Priyatno, 2018).

Guna membangun kesiapan dalam rangka mendayagunakan revolusi teknologi 4.0 dan

era disrupsi di lingkup pemerintahan dalam negeri, upaya untuk membangun kesiapan
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menghadapi perubahan yang terjadi adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, dengan melakukan pengembangan kapasitas teknologi, diantaranya adalah: menciptakan

kebijakan yang adaptif dengan perkembangan TIK; Kepemimpinan yang bervisi digital;

penguatan kualitas SDM TIK; membangun budaya inovasi serta kemampuan membangun

kolaborasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar bisa beradaptasi

dengan perubahan di Era RIN 4.0, meliputi:

Pertama, menciptakan kebijakan yang adaptif dengan perubahan. Revolusi Industri

4.0 dapat direspon dengan mengoptimalkan pendayagunaan TIK dan sistim digital dalam

penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah, sehingga regulasi dan dukungan kebijakan

menjadi landasan penting dalam percepatan penerapannya di pemerintahan baik pusat maupun

daerah. Beberapa regulasi yang berorientasi pada upaya adaptif terhadap perubahan, diantaranya:

1) Inpres No 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government.

Aturan ini menjadi dasar implementasi bagi pemerintah dalam mengimplementasikan TIK

melalui: (1) Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh

masyarakat luas.(2) Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan

pemerintah daerah secara holistik. (3) Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. (4)

Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industry dan telekomunikasi dan

teknologi informasi. (5) Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan

peningkatan e-literacy masyarakat. (6) Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui

tahapan yang realistis dan terukur.

2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 4 dalam Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa

TIK ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Undang-

Undang ITE juga menegaskan bahwa Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik

serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah seperti tertulis di Pasal 5,

termasuk tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-

Undang KIP). Di dalam Undang-Undang KIP disebutkan bahwa setiap informasi publik

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2 ayat 1) dan

setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

KIP (Pasal 4 ayat 1). Undang-Undang ini menegaskan pentingnya menyelenggarakan
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pelayanan publik yang professional dan terbuka untuk umum memperoleh informasi publik

dan mendapatkan salinan informasi publik.

4) PP No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP ini

antara lain mengaturkewajiban penempatan Data Center di Indonesia bagi penyelenggara

Sistem Elektronik (PSE) Publik.

5) Perpres No 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, dimana Rencana

Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis

dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi

di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019. Sebagai bentuk pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

6) Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden tersebut menjadi landasan pelaksanaan SPBE, serta

memiliki kebijakan pelaksanaan SPBE yang terarah, terpadu, efektif dan efisien dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya kebijakan ini, SPBE

akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi

antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Perpres ini

mengamantkan 5 (lima) kementerian dan 2 (dua) lembaga sebagai pelaksana untuk

melakukan percepatan penerapan SPBE. 5 kementerian dimaksud mencakup: Kemenpan RB,

Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Komunikasi dn Informatika dan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Sedangkan 2 (dua) lembaga yang

mempunyai tugas dalam penerapan SPBE adalah: BPPT dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Regulasi tersebut diatas diharapkan mampu memenuhi ekspektasi dinamika perubahan

lingkungan strategis, mengingat disrupsi berlaku di semua sektor baik manufaktur, transportasi,

jasa, pendidikan dan komunikasi, sehingga kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan kondisi

yang dihadapi. Sejalan dengan hal tersebut untuk menyikapi dinamika disrupsi yang terjadi di

pemerintahan, Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan TIK di

tingkat nasional harmonis dengan regulasi dan kebijakan TIK di tingkat daerah. Misalnya  dalam

rangka implementasi Making Indonesia 4.0 yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian,

Kemendagri perlu memastikan peraturan dan kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah
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harmonis dengan regulasi dan kebijakan (road map Making Indonesia 4.0) yang diinisiasi oleh

Kementerian Perindustrian. Termasuk memastikan kesiapan kapasitas pada level pembuat

kebijakan di pusat dan daerah yang secara konseptual memiliki kompetensi menyiapkan

kebijakan yang futuristik sekaligus menjawab kondisi kekinian di masyarakat.

Kedua, kepemimpinan yang bervisi digital. Komitmen pemimpin dan dukungan

manajemen untuk mendorong pendayagunaan revolusi teknologi dan digitalisasi di sektor

pemerintahan merupakan hal penting yang harus menjadi visi sektor pemerintahan saat ini.

Komitmen pemimpin baik pemimpin di pusat dan daerah menjadi faktor penentu kesuksesan

mengoptimalkan pendayagunaan unsur-unsur Revolusi Industri 4.0 dan digitalisasi di

pemerintahan pusat dan daerah. Visi menjadikan Indonesia sebagai energi digital Asia dan e-

commerce sebagai tulang punggung adalah langkah yang harus diapresiasi. Komitmen

pemimpin untuk mendayagunakan TIK disegala bidang merupakan langkah maju untuk

menyongsong perubahan. Perlu disadari bahwa saat ini dan terlebih di masa depan bukan negara

kuat yang mengalahkan negara lemah, bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil, tetapi

negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat. Pendayagunaan TIK akan mendorong

peningkatan pelayanan publik dan membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, karena

teknologi menyebabkan suatu pekerjaan tidak hanya menjadi lebih cepat tetapi juga mudah dan

bahkan murah.

Upaya melakukan perubahan membutuhkan pemimpin dengan visi digital antara lain

memiliki keberanian untuk melakukan terobosan terhadap hal-hal baru yang lebih efsien

termasuk terobosan penggunaan teknologi baru. Pemimpin pemerintahan yang adaptif tak segan-

segan menerapkan  strategi baru misalnya dengan menerapkan  suatu prototipe teknologi terbaru

untuk mendukung kinerja instansi. Komitmen untuk pengembangan digital dalam mendukung

kinerja pemerintahan memiliki peluang yang besar  mengingat, Indonesia termasuk pengguna

internet nomor 5 terbesar di dunia, terkait hal ini maka komitmen untukmeningkatkan investasi

pengembangan sumberdaya manusia digital skill bagi ASN di Pusat dan Pemerintah Daerah,

menjadisesuatu yang tak dapat ditawar.

Ketiga, meningkatkan kompetensi birokrasi khususnya ASN agar mampu

merespons revolusi Industri 4.0 di berbagai lini tata kelola pemerintahan di pusat dan

daerah. Meningkatkan kompetensi ASN di lingkup Pemerintah pusat dan daerah agar memiliki

kemampuan beradaptasi dan memiliki keahlian mendayagunakan unsur-unsur Industri 4.0 guna
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meredusir risiko korupsi yang marak terjadi di kelembagaan pemerintahan pusat dan daerah,

meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan penerapan tata kelola pemerintahan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini bekerja dalam dinamika perkembangan teknologi

komunikasi di sektor pelayanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, e-budgeting, open

government dan lain-lain. Maka perlu ada kesesuaian antara dengan standar kompetensi sumber

daya manusia ASN dengan teknologi dan aplikasi aplikasi machine learning, mobile

devices, Artificial Intelligence atau Big Data. ASN harus piawai dengan lingkungan digitalisasi

birokrasi atau memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk pemanfaatan TIK khususnya

penggunaan internet sebagai sarana pelayanan masyarakat (pendidikan, kesehatan, investasi,

pajak, administrasi pemerintahan), pelayanan bisnis (e-commerce) dengan melibatkan pemangku

kepentingan agar pemerintahan lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Peningkatan kompetensi ASN di bidang TIK mengacu pada unit kompetensi okupasi

yang terdiri atas 16 unit yakni (Kominfo, 2018): 1)Data management system; 2)Programming

and Software Development 3) Hardware and Digital Peripherals ; 4) Network and Infrastructure;

5)Operation and System Tools; 6) Information System and Technology Development; 7) IT

Governance and Management; 8) IT Project Management 9) IT  Enterprise Architecture 10) IT

Security and Compliance; 11) IT service Management System; 12) IT and Computing Facilities

Management 13) IT Multimedia; 14) IT Mobility and Internet of Thing; 15) Integration

Application System dan 16) IT Consultacy and Advisory. Unit-Unit kompetensi yang

dirumuskan oleh Kominfo tersebut harus menjadi arah dalam penyusunan kurikulum untuk

peningkatan kapasitas SDM apartur pemerintahan.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) baik di pusat maupun daerah

berperan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia ASN. Upaya melakukan terobosan

untuk pengembangan kompetensi TIK ASN perlu dilakukan, antara lain dengan merancang

kurikulum diklat yang mencakup materi terkait human digital skills. Penyelenggaraan Diklat-

Aparatur diharapkan menghasilkan innovator-inovator yang berperan untuk merespon disrupsi

dengan melakukan inovasi di tempat mereka bekerja, yang menurut Christensen (1997)

bercirikan : 1) Mereka menciptakan perubahan sosial yang sistemik melalui skala dan replikasi;

2) Mereka memenuhi kebutuhan yang berlebihan (karena solusi yang ada lebih kompleks

daripada yang dibutuhkan banyak orang) atau tidak dilayani sama sekali; 3) Mereka menawarkan

produk dan layanan yang lebih sederhana dan lebih murah daripada alternatif yang ada dan
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mungkin dianggap memiliki tingkat kinerja yang lebih rendah namun pengguna menganggapnya

cukup baik ; 4) Mereka menghasilkan sumber daya seperti sumbangan, hibah, tenaga sukarela,

atau modal intelektual dengan cara yang pada awalnya tidak menarik bagi pesaing yang

kompeten dan 5) Mereka seriing diabaikan, diremehkan oleh pihak lain, sehingga menciptakan

inovasi yang unik dan berbeda dengan jalur yang ada.

Keempat, melakukan perubahan budaya dan membangun Kesadaran (awareness)

ASN  baik di level pemerintahan pusat dan daerah. Budaya dan kesadaran pemimpin dan

ASN di setiap level manajemen untuk berubah dan bekerja dengan cara-cara elektronis

merupakan aspek yang sangat mendasar untuk dicermati menuju pemerintahan yang dinamis

dalam pendayagunaan TIK. Merubah mindset sangat penting dilakukan oleh pemimpin karena

jika ASN dan level manajemen tidak siap untuk berubah, maka dikhawatirkan akan

terjadi culture-shock, hal ini terjadi karena di satu sisi tuntutan terhadap kinerja pelayanan yang

tinggi dengan memanfaatkan perkembangan TIK yang massif dan berubah dengan cepat,

sementara birokasi dan ASN masih bekerja dengan cara-cara lama, monoton, tidak mau berubah,

tidak mau berinovasi. Budaya bukan pendorong utama tumbuh dan matinya inovasi dalam

organisasi pemerintahan namun inovasi tidak tumbuh dengan baik jika budaya menolak

perubahan mewarnai suatu organisasi termasuk di pemerintahan.

Kelima, membangun kerjasama (Partnership) dan sinergi dengan pihak lain

menjadi salah fakor penting suksesnya menghadapi Revolusi Industri di Pemerintahan

Dalam Negeri. Good partnership diarahkan pada upaya membangunanjalinan kerjasama baik

dengan sesama instansi pemerintah, kalangan swasta maupun perguruan tinggi dan lembaga

pendidikan dan Lembaga donor. Kerjsama dimaksud terutama untuk keperluan pengalihdayaan

(outsourcing) sumberdaya (peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dan anggaran) dan

juga kolaborasi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi dan pelaku Usaha untuk mengidentifikasi

permintaan dan ketersediaan SDM sesuai kebutuhan industry, termasuk kolaborasi guna

melakukan identifikasi terhadap kebutuhan skill digital di masa depan. Sejalan dengan hal

tersebut, peningkatan sinergi antar kelembagaan di pusat daerah diarahkan untuk mendorong

keberhasilan program dan kegiatan penerapan TIK dan digitalisasi pemerintahan, contohnya,

untuk menghasilkan aplikasi berbasis cloud yang efektif dalam perencanaan dan pengelolaan

kinerja dan anggaran pemerintah untuk diimplementasikan di semua daerah maka dibutuhkan

sinergi antar kemendagri dengan KL terkait yakni Kemenpan, Kemenkeu, Kemenkominfo,

23Jurnal Kelitbangan Edisi 03 Nomor 03 , Juli 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat



Bappenas, BPKP dan BPPT. Termasuk dalam hal ini kolaborasi dan strategi mensukseskan

implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian.

KESUMPULAN

Revolusi Industri 4.0 dan disrupsi secara signifikan menimbulkan perubahan secara

signifikan dalam struktur kehidupan manusia. Perubahan massif yang terjadi di berbagai bidang,

menimbulkan ancaman di satu sisi, tetapi juga menimbulkan peluang di sisi yang lain. Tantangan

yang dihadapi oleh pemerintahan dalam negeri menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan disrupsi

adalah bagaimana mendayagunakan revolusi teknologi untuk meningkatkan kinerja dalam

rangka meningkatkan kelola pemerintahan, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Upaya membangun kesiapan menghadapi perubahan yang terjadi akibat dari Revolusi

Industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan yang harus menjadi agenda penting Pemerintah Daerah,

melalui upaya berikut: pertama, menciptakan kebijakan yang adaptif dengan perkembangan

TIK; Kedua, Kepemimpinan yang bervisi digital untuk mendorong pendayagunaan revolusi

teknologi dan digitalisasi di pusat dan pemerintah daerah; Ketiga, meningkatkan kompetensi

birokrasi khususnya ASN agar mampu mendayagunakan teknologi digital di berbagai lini tata

kelola pemerintahan di pusat dan daerah. Keempat, melakukan perubahan budaya dan

membangun kesadaran ASN  baik di organisasi pemerintahan pusat dan daerah dan terakhir

membangun Partnership (kerjasama) dan sinergi dengan pihak lain.
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Abstrak

Terminologi desentralisasi popular dalam ilmu sosial dan telah diadopsi dalam beberapa cabang
ilmu sosial juga telah didefinisikan sesuai dengan konteks dan kepentingan yang dimiliki. Tujuan
kajian adalah mendeskripsikan esensi konsep desentralisasi dalam dua kategori yaitu
desentralisasi perspektif politik dan desentralisasi perspektif administrasi. Studi literatur
digunakan untuk mengupas konsep desentralisasi pada aspek definisi, tujuan dan kritik pada
masing-masing kategori. Melalui bahasan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang
komprehensif dari konsep desentralisasi pada dua kategori dimaksud.

Abstract

Decentralization is a popular term in social science. According to the development phase,
decentralization has been adopted in several branches of social science and has been defined
according to their context and interests. Study aims to describe the basic concepts of
decentralization in two categories, namely political decentralization perspective and
administrative decentralization perspective Literature studies are used to explore the concept of
decentralization in aspects of definitions, objectives and criticisms in each category. Through
this discussion it is hoped that a comprehensive understanding of the concept of decentralization
can be obtained in these two categories.

PENDAHULUAN

Perdebatan tentang konsep desentralisasi di negara-negara berkembang telah berlangsung

sejak 1960 an.  Perdebatan dimaksud berlangsung dalam tiga fase perkembangan (Peterson,

1999). Fase pertama, Tahun 1960 an, dimana para ahli desentralisasi memfokuskan penggunaan

konsep desentralisasi sebagai bentuk penggunaan intervensi untuk pemberian bantuan bagi

wilayah jajahan, memulai suatu transisi menuju kemerdekaan, dan mencapai kesamaan politik

dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik. Desentralisasi digunakan sebagai
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strategi untuk mencapai kemerdekaan. Di satu sisi negara induk memberikan transfer kekuasaaan

yang bertahap dengan tetap menjaga hubungan antara negara induk dan negara yang merdeka.

Fase kedua, pada pertengahan tahun 1970an hingga awal 1980an, desentralisasi

diperkenalkan untuk mengemukakan tujuan pembangunan seperti pengembangan manajemen

dan keberlanjutan dari proyek dan program bantuan distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih

adil dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Konsep ini

diperkenalkan pada negara yang baru merdeka untuk memelihara hubungan dengan negara

induk, sehingga upaya dari agen-agen pemberi dana bantuan pada negara yang lama mencapai

kemerdekaan.  Fase ketiga, pertengahan tahun 1980an agen-agen pemberi bantuan telah

menggunakan penyesuaian kondisi strutural untuk menekan Pemerintah dalam mengadopsi

program dan reformasi desentralisasi administratif. Juga diperkenalkan istilah civil society untuk

mendukung pertumbuhan dan kelembagaan demokratik dan untuk merespon keragaman etnik,

religi dan permintaan kaum nasionalis untuk otonomi yang lebih besar dan pemerintahan daerah

sendiri. Juga untuk memfasilitasi lebih efektif dan efisiennya produksi dan penyediaan barang

dan jasa publik.

Ilustrasi diatas hanya untuk menunjukan betapa perdebatan konsep desentralisasi telah

berlangsung sejak tahun 1960an, beriringan dengan situasi dimana negara-negara berkembang

sedang berusaha keluar dari sistem kolonial dan saat dimana program pembangunan

dilaksnaakan di negara-negara berkembang tersebut.  Hidayat (2004:18) menyatakan point

penting yang perlu digaris bawahi adalah dinamika perdebatan pada level teoritis tersebut, tidak

saja telah mengakibatkan semakin kompleks konsep desentralisasi tetapi juga kerumitan-

kerumitan tertentu dalam memahami konsep desentralisasi. Mengutip Conyers (1984:190),

Hidayat (2004:19) menyatakan sejak 1970an kajian tentang desentralisasi dan otonomi daerah

sudah tidak lagi dimonopoli oleh disiplin ilmu politik dan administrasi, tetapi juga disiplin ilmu

lainnya sepertiekonomi, hukum, sosiologi dan antropologi. Terminologi desentralisasi juga telah

didefinisikan sesuai dengan konteks dan kepentingan yang dimiliki.

Dengan tidak bermaksud mengabaikan kontribusi yang telah diberikan oleh beberapa

disiplin ilmu terhadap konsep desentralisasi, tulisan ini akan mendiskusikan konsep

desentralisasi dalam dua perspektif utama yaitu Political and Administrative Decentralization

Perspectives.
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METODE

Kajian menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2013) dengan pendekatan kajian kepustakaan

yang bersumber dari buku dan jurnal ilmiah. Penelusuran literatur tentang konsep desentralisasi

bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep desentralisasi dalam perspektif politik dan

perspektif administrasi, masing-masing ditinjau dari definisi, tujuan dan kritik pada masing-

masing perspektif.

PEMBAHASAN

Definisi Desentralisasi

Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa latin,yaitu ”de”berarti lepas dan

”centrum” berarti pusat. Dari pengertian asal katanya, desentralisasi berarti melepaskan diri dari

pusat. Desentralisasi merupakan konsep yang popular dan banyak didefinisikan oleh banyak

pakar.

Menurut Syarif (2004:17-19) konsep desentralisasi secara umum dapat dikategorikan

dalam 2 (dua) perspektif utama, yakni political decentralisation perspective (perspektif

desentralisasi politik) dan administrative decentralisation perspecitve (perspektif desentralisasi

administrasi). Pemilahan ini ini merujuk pada pendapat Mawhood (1987:12) yang menyatakan

bahwa konsep desentralisasi pada dasarnya bukanlah konsep yang bermakna tunggal.

Pemaknaan desentralisasi sangat bergantung pada perspektif yang digunakan. Dihadapkan

dengan konsep yang berbeda, desentralisasi seringkali diinterpretasikan sebagai antitesa dari

konsep sentralisasi. Disini kedua konsep tersebut seringkali dimaknai secara dikotomis,

sekalipun dalam praktek pemerintahan dianggap sebagai asas-asas yang saling menyempurnakan

dalam menjaga pendulum keseimbangan pemerintahan.

Perspektif desentralisasi politik mendefinisikan, desentralisasi sebagai devolusi

kekuasaan (devolution of power) dan transfer kekuasaan (transfer power) dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah. Para pendukung perspektif desentralisasi politik, diantaranya: Parson

(1961), Mawhood (1987) dan Smith (1985), seperti disajikan pada Tabel 1.

Parson (1961) mendefinisikan desentralisasi politik sebagai “… sharing of the

governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a

specific area of the state.” Sedangkan dekonsentrasi, menurut Parson, adalah “… the sharing of

power between members of the same ruling group having authority respectively in different

areas of the state.” Merujuk pada definisi desentralisasi dan dekonsentrasi yang dirumuskan
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Parson tersebut, Mawhood (1987: 9) mengatakan bahwa desentralisasi adalah “… devolution of

power from central to local governments”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Smith (1985) juga

merumuskan definisi desentralisasi berdasarkan perspektif politi, yakni “… the transfer of

power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government

within a state, or offices within a large organisation.”

Dengan menyimak definisi desentralisasi dalam perspektif desentralisasi politik,

sebagaimana dikemukakan oleh Parson (1961), Mawhood (1987) dan Smith (1985) dimana

ketiganya meletakan ide berbagi kekuasaan Pemerintah (sharing the governmental power) dan

transfer kekuasaan (transfer of power) sebagai esensi utama ide desentralisasi. Mawhood (1987)

sebagai salah satu pendukung perspektif desentralisasi politik, tidak pernah ragu untuk

menyatakan bahwa desentralisasi tidak lain sebagai devolusi atau penyerahan kekuasaan dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (the devolution of power from central to local

government). Meskipun devolusi yang dimaksud tidak hanya dibatasi pada struktur

pemerintahan.

Tabel 1 Definisi Desentralisasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi

N
o

Pakar Definisi Perspektif

1 Parson
(1961)

Desentralisasi:
Sharing of government power by a central ruling group with other
group, each having authority within a specific area of the state.
berbagai (sharing/berbagi kekuasaan pemerintahan antara kelompok
pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya,
dimana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk
mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup tertorial suatu
Negara)
Dekonsentrasi:
The sharing of power member of the same  ruling group having
authority respectively in different areas of the state (berbagai
kekuasaan di antara anggota kelompok elite penguasa (ruling group)
yang sama dalam suatu negara)

Definisi
Desentralis
asi dalam
perspektif
Politik

2 Mawhood
(1987)

Desentralisasi:
Devolution of power from central to local governments (penyerahan
kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah)
Dekonsentrasi:
The transfer of administrative responsibility from central to local
government (transfer tanggung jawab administrasi dari Pemerintah
pusat ke Pemerintah daerah)

Definisi
Desentralis
asi dalam
perspektif
Politik
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3 Smith
(1985)

Desentralisasi
The transfer of power, from top level to lower level, in a territorial
hierarchy, which could be one of government within a state, or
offices within a large organization (transfer kekuaaan dari level atas
ke level bawah yang menjadi satu pemerintahan dalam suatu negara
atau kantor dalam sebuar organisasi luas)

Definisi
Desentralis
asi dalam
perspektif
Politik

4. Rondinelli
dan
Cheema

Desentralisasi:
The transfer of planning, decision making, or administrative
authority from central government to its field organizations, local
administrative units, semi autonomous and parastatal
organizations, local government or no government organizations
(penyerahan wewenang, perencanaan, pengambilan keputusan
dan/atau wewenang administratif (administrative authorities) dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, organisasi vertikal
pemerintah pusat di daerah (field organisations), unit-unit pelaksana
administratif di daerah; organisasi-organisasi semi otonom dan/atau
organisasi non pemerintah

Definisi
Desentralis
asi dalam
perspektif
Administr
asi

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber
Di sisi lain, perspektif desentralisasi administrasi menekankan definisi desentralisasi

sebagai delegasi wewenang administratif (administrative authority) dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah. Rondinelli and Cheema (1983: 18) dalam buku mereka yang berjudul

Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries,

merumuskan definisi desentralisasi sebagai … the transfer of planning, decision-making, or

administrative authority from central government to its field organisations, local administrative

units, semi autonomous and parastatal organisations, local government, or non-government

organisations. (“..penyerahan wewenang, perencanaan, pengambilan keputusan dan/atau

wewenang administratif (administrative authorities) dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah, organisasi vertikal pemerintah pusat di daerah (field organisations), unit-unit pelaksana

administratif di daerah; organisasi-organisasi semi otonom dan/atau organisasi non pemerintah”).

Rondinelli dan Cheema (1983) memaknai desentralisasi sebagai “delegasi wewenang”

dalam perencanaan, pengambilan keputusan dalam mengatur fungsi-fungsi pelayanan publik dari

tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada organisasi-organisasi atau instansi-instansi, yang

berada pada tingkat lebih lebih rendah. Dengan kata lain desentralisasi menitikberatkan pada

upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah sebagai tujuan utama. Posisi Pemerintah Daerah menjadi administrator yang menjamin

terselenggaranya program pembangunan, pelayanan dan pengawasan jalannya pemerintahan

daerah.
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Namun demikian, konsep Rondinelli tentang desentralisasi dan definisi yang dikontruksi

telah menafikan dimensi teritorial kekuasaan dari negara. Oleh karena itu, sangat beralasan bila

kemudian Slatter (1990:504) mengkritik Rondinelli dengan mengatakan bahwa “What is

remarkable  about Rondinelli’s project is the absence of any theoretical grounding for analysis

of state power” (apa yang menarik untuk disimak dari studi yang dilakukan oleh Rondinelli

adalah kecuali absennya landasan teoritis dalam menganalisis dimensi kekuasaan negara (state

power)”. Lebih spesifiknya, kelemahan utama dari konsepsi yang dibangun Rondinelli adalah

cenderung tidak memasukkan aspek penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah

(the transfer of power from central to the peripheral state) sebagai roh dari definisi

desentralisasi. Kritik yang sama seperti diungkapkan Slatter juga dikemukakan Conyers

(1986:88), menurutnya, kelemahan utama dari definsi desentralisasi yang disampaikan

Rondinelli dan Cheema, adalah terletak pada kecenderungan untuk menganggap kecil arti dari

transfer of power from central to the peripheral state.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi desentralisasi dikelompokan dalam

dua kategori yaitu desentralisasi berdasarkan perspektif politik dan desenralisasi berdasarkan

perspektif administrasi. Definisi desentralisasi berdasarkan perspektif politik didefinisikan

sebagai devolusi (penyerahan kekuasaan) kekuasaan: devolution of power” dari Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Daerah yang merujuk pada pendapat Parson (1961); Mawhood (1987)

dan Smith (1985).

Sedangkan definisi desentralisasi berdasarkan perspektif administrasi adalah penyerahan

wewenang untuk mengambil keputusan, perencanaan dan pengaturan fungsi publik, public

function, dari Pemerintah pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi kepada Pemerintah dan

organisasi non Pemerintah yang berada di level yang lebih rendah berdasarkan pendapat

Rondinelli dan Cheema, (1983).

Menurut Syarif (2004:21) kedua kategori definisi desentralisasi bukanlah untuk

membangun dikotomi dan dipertentangkan, karena masing-masing memiliki keunggulan dan

kelemahan. Sebelum memutuskan pilihan definisi berdasarkan perspektif administrasi atau

politik dalam konteks studi tertentu diperlukan pemikiran kritis. Berkaitan dengan pendapat ini,

pendapat penulis bahwa melakukan sintesa dari kedua definisi diatas merupakan jalan tengah

mengingat kedua definisi ini bersifat powerful dan memiliki peran dalam membangun demokrasi

lokal dan memimhkatkan kesejahateraan masyarakat lokal.
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Definisi desentralisasi dalam perspektif politik, diperlukan bagi upaya meningkatkan

ketrampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintahan dan masyarakat serta

untuk mempertahankan integrasi nasional. Sedangkan definisi dalam perspektif administrasi

berkenaan dengan membangun kapaitas pemeritah daerah dalam melakukan perencanaan,

pengambilan keputusan dan/atau melaksanakan wewenang administratif (administrative

authorities) dari pemerintah pusat. Pandangan pembangunan kapasitas pemda pada perspektf

administrasi sejalan dengan pendapat Smith (1985) yang merumuskan tujuan desentralisasi yang

mengarah pada meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public goods

and services, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi daerah.

Tujuan Desentralisasi

Smith (1985) menguraikan tujuan desentralisasi ditinjau dari tujuan ekonomi dan tujuan

politik bagi suatu negara. Tujuan ekonomi dari desentralisasi dimaksudkan untuk memperbaiki

public goods and services (barang-barang publik dan pelayanan) secara lokal serta untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi daerah. Sementara tujuan politis

dari desentralisasi adalah untuk memperkuat akuntabilitas, ketrampilan dan kemampuan politik

dan integrasi nasional, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan menyediakan suatu

tempat pelatihan untuk partisipasi kepemimpinan politik warga baik lokal maupun nasional. Di

sisi lain, Jurgen Ruland (1992:3) memandang bahwa desentralisasi bertujuan untuk

meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yang pada akhirnya akan menunjang pembangunan

sosial-ekonomi (Decentralization, as a corollary local autonomy, is seen as a positive

contribution to increase people participation, which would eventually lead socio-economic

development). Berdasarkan tujuan desentralisasi bagi tujuan ekonomi dan tujuan politik suatu

negara, Smith (1985) kemudian merinci tujuan desentralisasi, dilihat dari dua kepentingan, yakni

kepentingan Pemerintah Pusat dan kepentingan Pemerintah Daerah.

Tujuan Desentralisasi dari Sisi Kepentingan Pemerintah Pusat

Menurut Smith (1985), ada tiga tujuan densentralisasi dari sisi kepentingan Pemerintah

Pusat yaitu: political education, to provide training leadership dan to create political stability.

Tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan political education, adalah

untuk menciptakan pembahaman politik yang sehat (healthy political understanding) bagi

masyarakat khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan negara. Pendapat ini

diilhami oleh ide dasar democratic decentralization. Melalui desentralisasi masyarakat dapat
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belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka

hadapi, menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon anggota legislatif yang tidak

memiliki kualifikasi kemampuan politik yang diharapkan dan belajar mengkritisi berbagai

kebijaksanaan pemerintah, termasuk di dalamnya mengkritisi masalah penerimaan dan belanja

daerah.

Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan nasional adalah to provide training in

leadership (untuk menyediakan latihan kepemimpinan). Dengan kata lain desentralisasi

merupakan sarana training/pelatihan bagi para politisi dan birokrat di daerah sebelum mereka

menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Oleh karena itu melalui kebijaksanaan

desentralisasi diharapkan mampu memotivasi dan melahirkan calon-calon pimpinan yang andal

dari daerah untuk kemudian berkompetisi di level nasional.

Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan nasional adalah to create political

stabiliby (untuk menciptakan stabilitas politik). Maksudnya adalah melalui pelaksanaan

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan tidak saja mampu meningkatkan

partisipasi masyarakat di tingkat lokal, tetapi juga akan meningkatkan responsivitas dan

kemampuan politik para penyelenggara pemerintah daerah dalam mengakomodasi berbagai

tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Kondisi ini akan menjadi prasyarat penting bagi

terciptanya stabilitas politik.

Tujuan Desentralisasi dari Sisi Kepentingan Pemerintah Daerah

Menurut Smith (1985), tujuan pertama desentralisasi dari sisi kepentingan Pemerintah

Daerah adalah mewujudkan political equality, yakni semakin terbukanya kesempatan masyarakat

untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Dalam hal ini menurut

Smith, masyarakat di daerah dapat dengan elegan mempraktekkan bentuk-bentuk partisipasi

politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan; disamping juga

mendapat kebebasan dalam mengekspresikan kepentingan dan aktif dalam proses pengambilan

kebijakan. Pentingnya mewujudkan political equality sebagai tujuan desentralisasi, dijustifikasi

dengan konsep the small is beautiful, bahwa komunitas masyarakat yang lebih besar cenderung

membuat realisasi demokrasi menjadi lebih sulit. Oleh karenanya, melalui kebijakan

desentralisasi diyakini akan mempercepat terwujudnya political equality, yang pada akhirnya

akan membawa ide demokrasi pada tingkat yang lebih realistik.
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Tujuan kedua desentralisasi dari sisi Pemerintah Daerah adalah local accountability,

yaitu semakin meningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam berhadapan dengan

masyarakat. Menurut Smith (1985:26) ide dasar dari local accountability berasal dari liberty.

Dalam konteks pemerintahan daerah, desentralisasi akan meningkatkan kemampuan Pemerintah

daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya. Ruland (1992:3) lebih

mengoperasionalkan istilah local accountability dalam konteks pembangunan sosial ekonomi,

dengan menyatakan: “Pertanggungjawaban pemerintah daerah tetap diperlukan dalam proses

pembangunan sosial ekonomi. Melalui kedekatan pembuat keputusan lokal dengan daerah

pemilihannya, pembagian kekuasaan wilayah dianggap sebagai jaminan tambahan bahwa

permintaan akan didengar dan oleh karena itu, layanan publik disediakan sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyebaran kekuatan politik melalui pembagian areal dan

adanya kemandirian yang kuat kepada pemerintah daerah akan menjamin pola pembangunan

sosial selebihnya pada prinsip keberagaman dalam persatuan (The accautabbility of local

government remain necessary in the process of social economic development. It is through the

proximity of local decision makers to their constituency, the areal division of power is

considered an additional assurancethat demand will be heard and, accordingly, public services

provided in line with people’s needs. Moreover, the dispersal of political power through areal

division and existence of strong self-reliance to local governments would thus guarantee a social

development pattern the rest on principe of diversity in unity)

Tujuan ketiga desentralisasi adalah local responsiveness, dimana pemerintah daerah

dalam hal ini dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh

komunitasnya.  Dengan demikian pelaksanaan desentralisasi diharapkan dapat menjadi jalan

terbaik untuk mengatasi sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi di

daerah. Tujuan desentralisasi bukan tanpa kritik, beberapa pakar yang mengkritik tujuan

desentralisasi dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kritik Tujuan Desentralisasi dari sisi Kepentingan Pemerintah Daerah

No Tujuan Tokoh Kritik

1 Political equality Fesler
(1965:543)

Mempertanyakan sejauhmana implementasi dari
desentralisasi dapat secara pasti menjamin terwujudnya
political equality. Menurut Fesler pada tataran abstrak
adalah sesuatu yang sulit dibantah bahwa implementasi
desentralisasi akan menjadi faktor pendorong bagi
terciptanya demokratisasi di tingkat lokal. Namun disadari
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bahwa dalam komunitas masyarakat di daerah juga tidak
terbebas dari kompetisi perjuangan kepentingan, struggle
of interest.  Yang pada akhirnya akan mendorong
kelompok yang memiliki kekuatan lebih mengeksploitasi
kelompok-kelompok yang lemah.

2 Local
Accauntability

Joel Samoff
(1990)

Samoff mempertanyakan keabsahan dari local
accountability, dengan kritiknya apakah memang dapat
dipercaya bahwa implementasi kebijakan desentralisasi
akan mampu membuka akses yang lebih besar bagi
Pemerintah daerah dalam mewujudkan apa yang disebut
sebagai self-government (pemeritahan sendiri). Atau justru
sebaliknya, yang terjadi adalah implementasi desentralisasi
akan semakin memperkokoh sentralisasi kekuasaan di
tangan Pemerintah pusat. Pengalaman sebagian besar
negara berkembang membuktikan, kendati kebijakan
desentralisasi telah diimplementasikan sejak awal
kemerdekaan, dan bahkan telah terjadi sejumlah revisi,
tetapi pada saat yang sama juga diwarnai oleh dominannya
ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pusat.

3 Local
Responsiveness

Mawhood
(1987:22)

Mawhood mengkritisi kemampuan desentralisasi dalam
mewujudkan local responsiveness dengan pertanyaan
utama, apakah memang benar melalui kebijakan
desentralisasi akan meningkatkan kepekaan pemerintah
daerah terhadap tuntutan dari komunitasnya, bila
sumberdaya, resources yang dimiliki Pemerintah daerah
sangat terbatas. Memang Pemerintah daerah lebih
memiliki pemahaman dan informasi yang lebih mendalam
tentang persoalan yang dihadapi, Namun Pemerintah
daerah tidak akan memiliki arti jika tidak didukung oleh
sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia dan
keuangan, merujuk pada  studi yang dilakukan di negara
berkembang.

PENUTUP

Dengan mendasari pada diskusi teori diatas, seyogyanya dapat ditarik benang merah yang

membedakan antara perspektif desentralisasi politik (political decentralization perspective) dan

perspektif desentralisasi administrasi (administrative decentralization perspective) ditinjau dari

definisi dan tujuan serta kritik dari kedua perspektif tersebut. Dalam perspektif politik,

desentralisasi didefinisikan sebagai devolusi kekuasaan, devolution of power dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah (Mawhood, 1987; Simith 1985). Sementara, menurut perspektif

administrasi, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengambil
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keputusan, perencanaan, dan pengaturan fungsi publik dari Pemerintah pusat atau Pemerintah

yang lebih tinggi kepada Pemerintah dan organisasi non Pemerintah yang berada pada level yang

lebih rendah (Rondinelli dan Cheema, 1983). Perbedaan kedua perspektif dalam mendefinisikan

desentralisasi, tidak dapat dihindari, berimplikasi pada perbedaan dalam merumuskan tujuan

utama yang hendak dicapai. Secara umum, perspektif desentralisasi politik lebih menekankan

tujuan yang hendak dicapai pada aspek politis, untuk meningkatkan demokrasi di tingkat lokal

dan mempertahankan integrasi nasional. Sementara tujuan desentralisasi administrasi adalah

terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
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EFFECTIVENESS OF ASN WORK DISCIPLINE SUPERVISION DURING WORK
FROM HOME (WFH) IN COVID-19 PANDEMIC PERIOD THROUGH THE
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Abstrak

Sejak COVID-19 menjadi wabah di hampir seluruh belahan dunia, Pemerintah Indonesia kemudian
menetapkan ini sebagai Pandemi Covid-19 yang berimbas pada penetapan kebijakan pola kerja bagi
seluruh ASN baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah  Daerah. Kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) juga berlaku bagi ASN dengan menerapkan kebijakan bekerja dari
rumah/Work From Home (WFH). WFH ini dilakukan agar ASN dapat perperan aktif dalam
mencegah penularan Covid-19 serta pelayanan publik dapat terus berjalan sebagaimana mestinya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan Aplikasi Android Timestamp
Camera dalam memantau kedisiplinan ASN selama WFH. ASN selama WFH wajib memberikan
laporan berupa upload swafoto/selfie dengan menggunakan Aplikasi tersebut yang dilakukan secara
berkala setiap 3 jam, sejak masuk kerja sampai dengan selesai jam kerja. Hasilnya adalah bahwa
dengan menggunakan Aplikasi Android Timestamp Camera  laporan keberadaan ASN selama WFH
dapat diketahui dengan akurat. Sehingga kedisiplinan ASN dalam bekerja dan penyelesaian tugas-
tugas pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan secara Akuntabel.

Kata Kunci:
Kedisiplinan, Timestamp Camera, Work From Home,

Abstract

COVID-19 became an epidemic in almost all around of the world, the Government of Indonesia then
established this as the Covid-19 Pandemic which affected the establishment of work pattern policies
for all ASN both in the Central Government and in Regional Governments. The Large-Scale Social
Restrictions Policy (PSBB) also applies to ASN by implementing a Work From Home (WFH) policy.
This WFH is carried out so that ASN can play an active role in preventing the transmission of Covid-
19 and public services to continue as it should. The purpose of this study was to determine the
effectiveness of the use of the Android Timestamp Camera Application in monitoring ASN discipline
during WFH. ASN during WFH is required to provide a report in the form of selfie / selfie uploads
using the Application which is carried out periodically every 3 hours, from entering work until
finishing working hours. The result is that by using the Android Timestamp Camera Application
reports the presence of ASN during WFH can be known accurately. So that ASN's discipline in
working and completing public service tasks can be accounted for in an accountable manner.

Keywords:
Discipline, Timestamp Camera, Work From Home
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Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang tengah melanda lebih dari 215 negara di seluruh dunia

termasuk Indonesia memasuki bulan keenam, dengan kasus yang terkonfirmasi oleh

Kementerian Kesehatan per-tanggal 10 Juni 2020 sebanyak 34.316 kasus Positif Covid-19,

dan yang meninggal sebanyak 1.959 kasus (https://infeksiemerging.kemkes.go.id/) Bahkan

mungkin masa pandemi ini diprediksi akan terus berlanjut bulan kesepuluh (Kompas.com).

Bahkan Gugus tugas Covid-19 merilis berita  sampai dengan Juni ini grafik pendemi Covid-

19 belum menunjukkan gejala penurunan yang signifikan (https://covid19.big.go.id/).

Wabah yang disebabkan oleh cepatnya penyebaran virus Corona baru ini tidak hanya

menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga bagi dunia usaha dan

pemerintahan secara global. Apalagi sebagian negara memberlakukan social dan physical

distancing bahkan lockdown yang secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi di

negara tersebut. Untuk Indonesia sendiri Pemerintah menerapkan kebijakan yang dinamakan

dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di tengah meluasnya penyebaran

virus Corona (Covid-19) ini mengakibatkan banyak perusahaan besar maupun kecil

termasuk PNS di Pemerintahan pusat maupun daerah memulai skema kerja dari rumah

(Work from Home/WFH) .

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) tentunya akan terasa berbeda dan terkesan

seperti lebih santai dan dinamis. Membuat suasana kerja yang nyaman selama WFH di

tengah banyaknya isu negatif mengenai penyebaran virus Corona menjadi tantangan

tersendiri. Saling berbagi bagaimana kondisi kerja masing-masing bisa membuat karyawan

tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mengetahui kegiatan rekan tim yang

sedang berjauhan menjadi salah satu alternatif dalam berkomunikasi. Namun bagi

pimpinan akan cenderung sulit untuk memonitor apa yang sedang dilakukan karyawan.

Memastikan apa yang perlu dikerjakan dan diselesaikan oleh karyawan dalam jangka

waktu tertentu menjadi satu cara untuk mengukur produktivitas karyawan.

Meski masih terdapat pro dan kontra, himbauan untuk tetap di rumah dan bekerja dari

rumah (Work From Home) menjadi anjuran yang sangat gencar dilakukan oleh pemerintah

mencegah penyebaran wabah Virus Covid-19. Pasalnya dari negara negara yang sudah

banyak terpapar wabah ini, kebijakan seperti social distansing, physical distancing dan work

frome home menjadi cara yang diambil agar Virus Covid-19 tidak menimbulkan paparan

atau sebaran yang lebih luas. Bagi pekerja swasta dan masyarakat menengah ke bawah,

situasi seperti ini menjadi dilema sebab akan sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan

ekonomi. Bagi ASN pun bisa jadi memiliki pengaruh yang sama. Namun bagi ASN atau
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penyelenggara layanan publik, yang lebih menjadi problem adalah efektifitas bekerja di

rumah tersebut.

Sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian

Sistem Kerja ASN dalam Pencegahan Covid-19, maka ASN diminta tetap aktif dan produktif

bekerja di rumah, sehingga kinerja di masing-masing unit organisasi berjalan efektif. Selain

efektif, dalam segi pertanggungjawaban juga dituntut untuk tetap akuntabel. Bukan malah

keluyuran atau tidak ada sama sekali yang dikerjakan. Boleh keluar rumah atas keadaan

mendesak menyangkut ketersediaan pangan, kesehatan, keselamatan diri tetapi, dengan

catatan melaporkan ke atasan langsung.

Pimpinan di masing-masing unit pun bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi,

pengawasan serta membuat laporan pertanggungjawaban ke pimpinan instansi. Bahkan

apabila dirasa perlu harus ada mekanisme cek langsung baik menggunakan live chat atau live

conference. Setidaknya untuk mendapat gambaran ukuran atas kinerja yang dilakukan.

Menurut Ombudsman (2020) yang bertindak sebagai pengawas, yang tidak kalah

penting adalah memastikan pelayanan publik tetap berjalan meskipun bekerja dari rumah.

Sebab apabila pelayanan publik mengalami kemandekan, maka dikhawatirkan situasi akan

menjadi lebih rumit. Apalagi pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan

pengadaan bahan pokok atau kebutuhan publik seperti barang publik, jasa dan administrasi

terlebih obat-obatan (https://ombudsman.go.id/). Perlu ada kesadaran, kepedulian, dan rasa

tanggungjawab bagi para ASN. Selain turut menjaga kesehatan dan menghindari penyebaran

Covid-19, juga tetap harus melayani, mengabdi, bekerja demi berputarnya roda pemerintahan

khususnya pelayanan publik.

Bahkan Kementerian dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PANRB) menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mudik dan cuti

selama masih ada pandemi virus Corona di Indonesia. ASN dan keluarganya dilarang

melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik, untuk mengurangi penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah

lain. Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 46 Tahun 2020

tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau

Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19. SE ini mengganti dan mencabut SE No.

36 dan No. 41 Tahun 2020. Hal ini berarti ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi

ke luar daerah selama penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Apabila ASN

perlu bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa atau genting, maka ASN tersebut
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harus mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK).

Salah satu kekhawatiran yang muncul ketika memulai sistem kerja dari rumah dan

adanya larangan mudik selama Pandemi COVID-19 adalah, sulitnya memastikan disiplin

kerja karyawan benar-benar bekerja dan mengatur sistem absensi. Tidak sedikit beberapa

instansi pemerintah yang masih mengandalkan sistem manual fingerprint untuk merekam

kehadiran, berujung mengharuskan karyawannya untuk tetap masuk kerja secara bergilir

,karena tidak punya pilihan lain untuk mengatasi hal ini. Namun ada  instansi pemerintah

yang mencoba memanfaatkan teknologi komunikasi berbasis Android untuk membantu

mengatasi masalah ini.

Alasan utamanya adalah bahwa organisasi tetap ingin melihat sejauh mana tingkat disiplin

pegawai disaat melaksanakan WFH dimasa Pandemi Covid-19. Oleh karena itu tujuan

kajian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Aplikasi Android Timestamp

Camera sebagai alat pengawasan kedisiplinan kerja Work From Home.

Metode Kajian

Studi ini menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2016) yaitu metode untuk

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. dengan pendekatan kajian

kepustakaan yang bersumber dari buku, hasil penelitian yang tertuang dalam jurnal ilmiah,

dan peraturan perudangan.

Informasi dan data yang dikumpulkan diproses dan dianalisis untuk mengidentifikasi

keefektivan penggunaan Timestamp Camera untuk meningkatkan disiplin pegawai. Selain itu

untuk mengetahui efektivitas penggunaan Timestamp Camera dalam  meningkatkan disiplin

pegawai selama WFH, maka dilakukan wawancara dengan bagian kepegawaian di beberapa

SKPD di Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk melengkapi pembahasan ini dilakukan survei dengan tujuan untuk

mengetahui persepsi pegawai ASN terhadap penggunaan Timestamp Camera dalam

memantau kedisplinan selama WFH.

Pembahasan

Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil

Negara (ASN) tetap diberlakukan setelah Pemerintah Pusat maupun Daerah membuat

kebijakan baru yang dinamakan dengan New Normal. Kebijakan ini diberlakukan misalnya
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untuk setiap SKPD hanya membolehkan maksimal 50% pegawai yang masuk kantor/ Work

From Office,sedangkan sisanya tetap melaksanakan Work From Home atau bekerja dari

rumah, dengan mekanisme dikalukan secara bergiliran. Hal ini dilakukan mengingat jumlah

yang terpapar virus Corona (Covid-19) masih menunjukkan grafik yang menanjak. Selain itu

juga sebagai bentuk upaya Pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Presiden

Jokowi melalui Menteri PANRB telah menginstruksikan bahwa semua ASN dapat bekerja

dari rumah (Work From Home). Komisi ASN sendiri sebagai lembaga negara telah

menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 1

Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Upaya Pencegahan Penyebaran

COVID-19.

Kebijakan tersebut bukan tidak menimbulkan permasalahan baru. Yang menjadi

masalahnya adalah apakah selama WFH ini ASN dapat menunjukkan kedisplinan kerja atau

tidak. Karena ASN selama WFH tidak akan terpantau langsung oleh atasan dan teman-teman

sesama ASN. Anjuran untuk tetap Stay at Home selama WFH mungkin hanya sebagai slogan

saja, namun dalam kenyataannya masih ada ASN yang memanfaatkan kebijakan ini untuk

melakukan kegiatan lain, bukannya menyelesaikan pekerjaan utamanya yang sudah menjadi

tupoksi sebagai pelayan publik dan birokrat pemerintah (http://manadopost.id/).

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, beberapa instansi Pemerintah Pusat

maupun Daerah segera melakukan berbagai kebijakan untuk melakukan pemantauan dan

pemberian sanksi terhadap pelangaran kedisiplinan ASN selama WFH. Salah satunya

dengan share location (membagikan lokasi) sehingga bisa dipantau oleh atasannya. Seperti

yang dilakukan oleh  Badan Kepegawaian Negara (2020) bahwa pegawai ASN di BKN

semua atasan memantau langsung pada anak buahnya, keberadaan pegawai dari pagi sampai

sore, dipastikan mereka harus share location. Sehingga dapat dipastikan pegawai itu benar-

benar bekerja di rumah, tidak keluar rumah. Jika keluar rumah maka ASN tersebut harus izin

kepada atasannya.

Itulah beberapa teknik yang dilakukan di Instansi BKN dalam memantau kedisiplinan

ASN selama WFH. Namun untuk memanfaatkan laporan keberadaan ASN selama WFH

hanya dengan melakukan share location bisa dilakukan dengan menggunakan “Joki”, alias

handphone nya dititipkan ke salah satu anggota keluarga di rumah dan ASN yang

bersangkutan dapat meninggalkan rumah tanpa terpantau oleh atasannya. Oleh sebab itulah

kebijakan pemantauan kedisplinan dengan teknik share location masih belum efektif dalam

membina kedisplinan ASN selama WFH. Padahal kedisplinan ini menjadi salah satu aspek

yang wajib diperhatikan oleh semua ASN, karena sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah
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Nomor 53 Tahun 2010. Adanya peraturan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan PNS

yang handal, profesional, dan bermoral, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam

menegakkan disiplin, serta dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran

pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem

karier dan sistem prestasi kerja walaupun selama kebijakan WFH berlangsung.

Disiplin ini sangat diperlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan

pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada ASN selama WFH. Hal ini mendorong gairah

kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi. Guna mewujudkan tujuan

organisasi yang harus segera dibangun dan ditegakkan adalah kedisiplinan pegawainya. Jadi,

kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus

dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebab menyangkut pemberian pelayanan publik.

PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai

peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan

perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan

bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta

mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian pelayanan publik

selama masa pandemi Covid-19 inipun tetap terlaksana dengan baik. PNS sebagai unsur

Aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan peran,

tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi

kepentingan  bangsa dan  negara (UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN). Agar menjadi

pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang ASN harus mampu memperbaiki

sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatan efektifitas kinerja. Beberapa indikator

yang harus ditingkatkan antara lain meliputi pelaksanaan disiplin kerja dengan mematuhi dan

menaati peraturan disiplin dan disiplin kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan,

serta produktivitas kerja yang berdaya guna.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata

tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

sebagai aparatur pemerintahan selama WFH ini dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya

dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Menurut M. Suparno (2012), Peraturan Disiplin PNS

adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban

tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS. Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi
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mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman

disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintah diatas tidak dapat

menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS selama WFH . Masih banyak ditemukan PNS

yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaian tugas, serta kurangnya

rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya selama Work From Home (WFH). Hal ini dikarenakan

tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak

langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.

Pemimpimpin pun juga mengalami kesulitan untuk memantau secara langsung keberadaan

ASN selama WFH, apakah ia memang berada dirumah sambil menyelesaikan tugas-tugasnya atau

malah keluar rumah melakukan aktifitas lain di luar tupoksinya. Masalah kedisiplinan inilah yang

menuntut pemerintah untuk bertindak tegas, arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan

hukuman atau sanksi mengenai pelanggaran.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat Kewajiban dan larangan Pegawai Negeri

Sipil dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Kewajiban dan Larangan PNS

NO KEWAJIBAN PNS LARANGAN PNS

1 Mengucapkan sumpah/janji PNS Menyalahgunakan wewenang

2 Mengucapkan sumpah/janji jabatan Menjadi perantara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan
orang lain

3 Setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah

Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai
atau bekerja untuk negara lain dan/atau
lembaga atau organisasi internasional

4 Menaati segala ketentuan peraturan
perundangundangan;

Bekerja pada perusahaan asing,
konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing

5 Melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepada PNS dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

Memiliki,   menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik negara secara
tidak sah
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6 Menjunjung tinggi kehormatan negara,
Pemerintah, dan martabat PNS

Melakukan kegiatan bersama dengan
atasan, teman sejawat, bawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar
lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak
lain, yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan Negara

7 Mengutamakan kepentingan negara
daripada kepentingan sendiri, seseorang,
dan/atau golongan

Memberi atau menyanggupi akan
memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan
dengan dalih apapun untuk diangkat
dalam jabatan

8 Memegang rahasia jabatan yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus
dirahasiakan

Menerima hadiah atau suatu pemberian
apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya

9 Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara

Bertindak sewenang-wenang terhadap
bawahannya

10 Melaporkan dengan segera kepada
atasannya apabila mengetahui ada hal yang
dapat membahayakan atau merugikan negara
atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil

Melakukan suatu tindakan atau tidak
melakukan suatu tindakan yang dapat
menghalangi atau mempersulit salah satu
pihak yang dilayani sehingga
mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani

11 Masuk kerja dan menaati ketentuan jam Kerja Menghalangi     berjalannya tugas
kedinasan

12 Mencapai sasaran kerja pegawai yang
Ditetapkan

Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dengan cara:
a. Ikut serta sebagai pelaksana

kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan

menggunakan atribut partai atau atribut
pns;

c. Sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan pns lain; dan/atau

d. Sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara;

13 Menggunakan dan memelihara barang-
barang milik negara dengan sebaik- baiknya

Memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
a. Membuat       keputusan dan/ atau

tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye; dan/atau
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b. Mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada pns dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat

14 Memberikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat

Memberikan dukungan kepada calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah atau
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dengan cara memberikan surat dukungan
disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda Penduduk
sesuai peraturan perundangundangan

15 Membimbing bawahan dalam
melaksanakan tugas

Memberikan dukungan kepada calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
dengan cara:
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye

untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. Menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;

c. Membuat keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye; dan/atau

d.Mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat.

16 Memberikan kesempatan kepada
bawahan untuk mengembangkan karier

17 Menaati peraturan kedinasan yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dari uraian Kewajiban dan larangan tersebut di atas sudah jelas bahwa perlu

kedisiplinan yang tinggi dari PNS untuk melaksanakannya. Ketegasan sangat diharapkan

dalam memberikan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner, baik sebagai

sebuah pembelajaran maupun sebagai upaya dalam mewujudkan PNS yang berkualitas,

bermartabat, bermoral Pancasila, serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tanggung

jawabnya sebagai abdi masyarakat.

45Jurnal Kelitbangan Edisi 03 Nomor 03 , Juli 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat



Dalam tataran konsep Alex S. Nitisemito (2015) mendifinisikan Disiplin adalah

sebagai suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan

yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis

maupun tidak tertulis. Sedangkan Soegeng Prijodarminto (2017) menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan disiplin adalah sebagai kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan,

keteraturan dan ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku dalam

kehidupannya. Perilaku itu tercipta melalui keluarga, pendidikan dan pengalaman.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan disiplin Pegawai Negeri

Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan

kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya

M. Situmorang dan Jusuf Juhir (2014) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan disiplin

adalah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang

mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.

Kemudian Haryanti (2019) menyatakan bahwa disiplin adalah sikap mental yang

tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perseorangan, kelompok atau masyarakat

berupa ketaatan terhadap perbuatan-perbuatan atau ketentuan yang di tetapkan baik secara

tertulis maupun tidak tertulis, yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian

perilaku yang menunjukan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan

ketertiban.

Menurut T. Hani Handoko (2015), disiplin kerja dibagi menjadi 3 tipe yaitu meliputi:

a. Displin Preventif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan

agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah.

b. Disiplin Korektif yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap

aturan-aturan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif

sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplin.

c.  Disiplin Progresif yaitu kegiatan memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuan dari disiplin progresifini agar

karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan korektif sebelum mendapat hukuman yang

lebih serius.

Sedangkan menurut menurut Veitzal Rivai (2005), tipe-tipe disiplin kerja dapat dibagi

menjadi 4 tipe yaitu:
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a.  Disiplin Retributif adalah berusaha menghukum orang yang berbuat salah.

b. Disiplin Korektif adalah berusaha membantu karyawan mengkoreksi perilakunya yang

tidak tepat;

c. Disiplin Perspektif hak - hak individu adalah berusaha melindungi hak-hak dasar

individu selama tindakan-tindakan disipliner;

d. Perspektif Utilitarian adalah berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat

konsekuensi-konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa disiplin merupakan kesadaran dan

kesiapan mental dari seorang individu yang telah memahami tanggungjawab pekerjaan,

status dan posisinya dalam organisasi, untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan larangan-

larangan yang telah mengikat individu tersebut.

Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan larangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin diberikan untuk memperbaiki serta mendidik Pegawai Negeri Sipil itu

sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan. Hukuman

disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat

atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas

pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang pertama adalah hukuman disiplin ringan.

Hukuman disiplin ringan terdiri dari:

1. Teguran lisan

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan

oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara

tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.

2. Teguran tertulis

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis

oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan

disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang

melakukan pelanggaran.
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Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang kedua adalah hukuman disiplin sedang.

Hukuman disiplin sedang terdiri dari:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa

sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk   paling lama satu tahun. Masa penundaan

kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala,

ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu

tahun.Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula.

Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji

berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya

masa menjalani hukuman disiplin.

3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa

sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai

tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat

dipertimbangkan.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin PNS yang ketiga adalah hukuman disiplin berat.

Hukuman disiplin berat terdiri dari:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih

rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling

lama satu tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai,

maka pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada

pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin

berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat

berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman

disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan sekurang- kurangnya satu tahun dikembalikan pada pangkat

semula.
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2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan

memperhatikan jabatan yang lowong dan persyaratan jabatan.

3. Pembebasan dari jabatan.

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan

organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang

melekat padajabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.

4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri

Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila

memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-

undanganyang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan

hormat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan hak – hak

pensiunnya meskipun memenuhi syarat – syarat masa kerja usia pensiun.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap

kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam suatu instansi pemerintah. Namun kenyataannya, masih

banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dalam bekerja, sehingga secara

tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal

ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Pengawasan dan Pembinaan PNS

Pengawasan selama WFH dalam suatu lembaga yang dilakukan oleh pimpinan kepada

bawahan sangat lemah sehingga bawahan merasa tidak diawasi, bebas beraktifitas dan

menganggap pekerjaan  kantor tidak penting. Akibatnya,  bawahan  bekerja tidak

sungguh-sungguh, tidak membuat hasil pekerjaan dan laporan dibuat tidak sesuai

dengan kenyataan. Kurangnya pembinaan dari atasan juga merupakan salah satu faktor

banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.

2. Faktor Peraturan atau Tata Tertib.

Kurangnya kesadaran PNS akan peraturan dan tata tertib kepegawaian. Sebuah

peraturan akan ditaati bila peraturan tersebut mempunyai sanksi yang tegas. Adanya

pegawai yang melakukan pelanggaran selama WFH tetapi tidak segera diberikan sanksi,
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sehingga PNS tidak takut hukuman disiplin dan tidak takut melakukan perbuatan

indisipliner.

3. Faktor Kepemimpinan

Penegakan disiplin harus dilakukan oleh setiap PNS dan pemimpin harus melakukan

pengawasan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawainya maka atasan yang

bersangkutan harus bisa mempertanggungjawabkannya. Pimpinan harus tegas dalam

memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran. Tidak

memandang status,  kedudukan  maupun unsur kekeluargaan  dalam  pengambilan

tindakan administratif kepegawaian. Namun, terkadang pimpinan kurang tegas dalam

memberikan sanksi kepada bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin selama

WFH, sehingga PNS tidak takut hukuman disiplin dan tidak takut melakukan perbuatan

indisipliner. Selain itu pimpinan yang kurang memperhatikan karier bawahan juga

merupakan salah satu faktor banyaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS,

misalnya pengalaman kerja, kesetiaan, pengabdian, lama tidak dipromosikan, pekerjaan

yang monoton dan tidak jelas pola tugas menjadikan, sehingga ada indikasi PNS tersebut

merasa jenuh dan menelantarkan pekerjaan.

KendalaDalamPeningkatanDisiplinPegawaiNegeriSipil

Setiap upaya penegakan hukum tentu akan menimbulkan kendala tertentu. Begitu pula

dalam pemberian sanksi administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil baik di lingkungan

instansi pusat maupun instansi daerah. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam

peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain yaitu :

1. Kurang  tegasnya sanksi yang  diberikan oleh Pejabat yang berwenang bilamana

seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin selama kebijakan WFH berlangsung.

Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar Pegawai Negeri Sipil

yang lain tidak meniru atau melakukannya. Oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang

menghukum, wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama terhadap Pegawai Negeri

Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya kedisiplinan.

3. Adanya prosedur yang lama dan berbelit-belit  dalam memberikan  sebuah sanksi

administrasi.

4. Kurangnya perhatian Pimpinan terhadap bawahan dan tidak ada rangsangan untuk

terciptanya semangat kerja.
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SolusiDalamPeningkatanDisiplinPegawaiNegeriSipil

Solusi dalam rangka peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil untuk

mengurangi jumlah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain yaitu:

1. Memberikan sanksi/tindakan secara tegas terhadap PNS yang terbukti melakukan

pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan agar PNS yang lain

tidak meniru atau melakukannya.

2. Adanya pengawasan dan pembinaan secara  dini di lingkungan kerja mengenai

kedisiplinan.

3. Melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin

Pegawai Negeri Sipil.  Kegiatan  sosialisasi  bisa melalui Pendidikan Dan Latihan

(Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan

memberikan pemahaman peraturan yang berkaitan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Perlu diadakan rapat intern setiap bulannya dimana pimpinan dapat memberikan

motivasi kepada para pegawainya agar mereka memiliki kedisiplinan dan semangat kerja

yang tinggi. Selain pimpinan pemberian motivasi dapat dilakukan oleh sesama rekan

kerja maupun motivator. Rapat dimasa WFH dapat memanfaatkan Teknologi Informasi

seperti Aplikasi Zoom, Google Meet, Webex dan lain-lain.

5. Adanya reward and punishment. Reward tidak harus berbentuk uang tetapi dapat juga

dapat berupa pujian ataupun penghargaan sebagai karyawan teladan. Sementara itu bagi

pegawai yang tidak disiplin diberikan sanksi.

6. Pemanfaatan Aplikasi Timestamp Camera, untuk memantau kedisplinan pegawai selama

WFH.

Timestamp Camera dalam memantau kedisiplinan PNS selama WFH

Timestamp Camera adalah sebuah aplikasi Android untuk menampilkan watermark

seperti lokasi dan waktu di kamera handphone. Meskipun bagi sebagian orang hal ini bersifat

opsional, tapi sebagian orang lainnya menganggap hal ini sangat penting. Terutama bagi yang

suka mendokumentasikan kegiatan sehari-harinya. Apalagi bagi Pimpinan instansi

pemerintah yang ingin mengetahui keberadaan bawahanya ketika sedang melaksanakan

WFH.

Dengan kemampuan menampilkan lokasi dan waktu seperti jam, tanggal, bulan dan

tahun secara akurat, juga akan memudahkan pimpinan Instansi untuk menemukan file secara

teratur sesuai waktu atau sesuai lokasi tertentu dari setiap ASN yang melakukan pelaporan.

Hasil penelitian terhadap keunggulan Aplikasi Timestamp camera yang dilakukan oleh

Thomee, Moreno dan Shamma (2019) menyatakan bahwa informasi tentang waktu dan
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tempat sangat akurat disajikan oleh Timestamp Camera, meskipun terdapat perbedaan waktu

sekitar 37% atara waktu lokal dengan waktu GPS. Berikutnya pengujian yang dilakukan oleh

Kelsey, Schneier and Hall (2019) menyatakan hasil uji kemampuan fitur otentifikasi dari

Aplikasi Timestamp camera ini sangat bisa diandalkan, karena objek dan keterangan tidak

bisa dimanipulasi. Ditambahkan pula hasil pengujian yang dilakukan oleh Cheng, Yu dan Wu

(2020) bahwa Timestamp Camera dapat juga digunakan dalam memberikan laporan bentuk

video, dengan kemampuan menampilkan kejernihan objek dan waktu yang sangat akurat.

Adapun aplikasi Timestamp Camera menurut keterangan spesifikasi yang ditampilkan

pada deskripsi aplikasi di Playstore adalah sebuah aplikasi gratis yang dapat di download

di Google Playstore atau di Appstore. Aplikasi ini dapat menampilkan lokasi, waktu dan peta

digital pada foto dan video, dengan ukuran file sebesar 4,3 MB. Aplikasi ini sendiri

dikembangkan dan ditawarkan oleh Yubin Chen. Dirilis pada tanggal 26 Maret 2015 dan

telah diupdate pada tanggal 4 Februari 2020 ke versi terbaru, yaitu versi 1.163. Saat ini,

aplikasi ini telah didownload oleh 5.000.000 lebih pengguna dan telah mendapatkan rating

4.6 dengan ulasan sebanyak 26.000.. Tampilan logo Timestamp Camera Free seperti di

bawah ini:

Ada beberapa kelebihan untuk aplikasi ini. Selain menampilkan watermark pada foto,

dengan aplikasi ini juga bisa menampilkan watermark pada video. Selain itu, beberapa

kelebihan aplikasi ini diantaranya :

 Mendukung 61 format cap waktu
 Mendukung perubahan font, warna font, ukuran font
 Dukungan mengatur cap waktu di 7 posisi: kiri atas, tengah atas, kanan atas, kiri bawah,

tengah bawah, kanan bawah, tengah
 Dukungan otomatis menambahkan alamat lokasi dan GPS
 Mendukung perubahan opacity stempel waktu dan latar belakang
 Dukungan menambah ketinggian dan kecepatan pada kamera
 Mendukung tampilan teks khusus dan emoji di kamera. Misalnya, dapat memasukkan

“Selamat siang sedang bekerja di rumah“
 Mendukung tampilan peta,sehingga dapat mengubah skala peta, transparansi, ukuran,

posisi.
 Mendukung kompas layar pada kamera
 Dukungan menampilkan gambar logo khusus di kamera
 Mendukung rekaman video dengan atau tanpa audio
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 Mendukung “Mode penghemat baterai“, kecerahan layar akan menjadi 0% s/d 100% dari
normal saat dihidupkan. Mendukung ketuk dua kali untuk menghidupkan “ Mode
penghemat baterai“

 Dukungan mematikan suara rana saat memotret
 Semua efek waktu bersifat real-time dan dapat digunakan saat mengambil foto atau video
 Dapat mengubah efek, beralih kamera saat merekam
 Mendukung potret dan lanskap
 Mendukung perubahan resolusi
 Mendukung pengambilan foto saat merekam
 Mendukung menyimpan foto dan video ke kartu SD secara langsung, aktifkan dalam

pengaturan sebelumnya
 Dapat menunjukkan rute di peta
 Dapat menyimpan gambar asli
 Dapat menunjukkan nomor indeks di kamera
 Dapat menampilkan watermark lebih besar
 Dapat menampilkan teks kompas

Dibawah ini adalah contoh swafoto pelaporan ASN ketika sedang Work From Home:

Dari hasil penggunaan Timestap Camera untuk laporan kepada Pimpinan, terlihat

bahwa Pimpinan Instansi dapat melihat tanggal ,waktu  (jam,menit, detik), Alamat Rumah-

Dusun RT-RW,Desa,Kecamatan,Kota/Kabupaten dan Provinsi (tempat ASN Work From

Home, sesuai data alamat di kepegawaian), serta tampilan lokasi peta real time yang

ditampilkan dari GPS. Data laporan keberadaan di rumah selama WFH ini bermanfaat bagi

pemantauan kedisiplinan ASN, tidak dapat dimanipulasi atau dititipkan kepada orang lain,

karena harus memuat foto ASN yang bersangkutan. Terlebih jika waktu pelaporannya

dilakukan sesering mungkin, maka  pemantauan kedisplinan ASN selama WFH akan mudah.

Hasil wawancara dengan Bidang Kepegawaian terhadap  lima SKPD sebagai sampel

penelitian yang ada di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Bidang Kepegawaiaan

dapat memonitor 99% keberadaan pegawainya ketika diberlakukan Work From Home. Selain

itu tingkat produktivitas dan kualitas hasil pekerjaan juga meningkat sebesar 95%.
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Hasil survei terhadap 100 orang pegawai ASN DKI mengenai persepsi pegawai yang

wajib melaporkan keberadaan posisi pegawai dan produktivitas kerja selama WFH dengan

menggunakan Aplikasi Timestamp Camera menunjukkan bahwa 88% menyatakan sangat

setuju dengan Aplikasi ini dan sebanyak 12% menyatakan kurang setuju, dengan alasan tidak

semua handphone yang dimiliki pegawai ASN mampu mendukung fitur aplikasi ini,

disebabkan terlalu banyak memori foto yang tersimpan di perangkat handphone, sehingga

menurunkan performa handphone itu sendiri. Dari segi instalasi menunjukkan sebanyak 98%

Aplikasi ini sangat mudah unduh dan diinstal ke dalam perangkat handphone dan hanya 2%

yang mendapat kesulitan ketika mengunduh dan menginstal. Dari segi penggunaan fitur yang

terdapat dalam aplikasi yang sudah terinstal, menunjukkan sebanyak 95% menu-menu yang

terdapat dalam Timestamp Camera mudah dioperasionalkan karena tidak jauh berbeda

dengan kamera biasa, dan hanya 5% yang belum mampu menggunakan seluruh fitur secara

maksimal.

Selain itu hasil wawancara yang dilakukan kepada lima orang staf pegawai di

BPSDM Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pula bahwa aplikasi Timestamp Camera tersebut

juga punya beberapa kekurangan, diantaranya yaitu masih munculnya iklan ketika membuka

aplikasi, Audionya kurang maksimal dan kurang sensitif ketika menggunakan fitur mode

video, dan deteksi lokasi sedikit lambat ada perbedaan sekitar 0,1 menit antara waktu lokal

dengan waktu di GPS. Namun hal ini wajar mengingat sebuah Aplikasi akan terus

dikembangkan setelah adanya laporan kekurangan ke pihak pengembang aplikasi Android

ini.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa Aplikasi ini memiliki

fitur-fitur kelebihan maupun kekurangan, namun Timestamp Camera ini , dapat menjadi

solusi alternatif bagi para pimpinan instansi pemerintah, untuk dapat memantau kedisiplinan

semua pegawai pada saat WFH. ASN dapat membuat laporan keberadaan dan hasil

pekerjaannya dengan mengupload foto atau video yang sudah otomatis terdapat watermark

keterangan lokasi tempat tinggal , waktu real time, peta lokasi di laporan tersebut. Pimpinan

dapat meminta ASN untuk setiap 3 jam melakukan laporan swafoto/selfie nya kepada

pimpinan. Sehingga dari mulai jam kerja pagi siang sore sampai jam kerja selesai pimpinan

dapat memantau langsung keberadaan ASN selama WFH.

Teknis pelaporan melalui Aplikasi Timestamp Camera ini juga bisa dikolaborasi

dengan pemanfaatan media sosial yang lain seperti Whatsapp Group. Media WAG ini dapat

digunakan ASN untuk mengupload foto hasil swafoto ASN dengan menggunakan
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Timestamp Camera tersebut atau langsung mengirim bukt laporan kerja harian melalui email

yang sudah disediakan dari Aplikasi tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Ditengah pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini ASN yang
melaksanakan kebijakan Work From Home sudah seharusnya tetap memiliki tingkat
disiplin yang tinggi yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian, khususnya disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur
secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut memberikan pedoman kepada Pegawai Negeri Sipil
bagaimana seharusnya mereka bersikap menaati aturan kedisiplinan di dalam maupun di luar
kedinasan selama WFH. Agar membuahkan ketaatan di dalam pelaksanaannya, maka
menjadi kewajiban setiap Pegawai Negeri Sipil untuk menghayati, memahami dan mentaati
peraturan perundang- undangan yang berlaku. Juga menjadi kewajiban Pimpinan  Instansi
untuk terus melakukan pengawasan terhadappegawainya. Adanya aplikasi Timestamp
Camera dapat menjadi salah satu solusi bagi para pimpinan instansi dalam memonitor
keberadaan pegawai ASN yang sedang WFH.

Laporan pegawai melalui aplikasi tersebut mampu memberikan informasi keberadaan
posisi pegawai serta waktu laporan dengan akurat. Sehingga pimpinan instansi melalui
Bidang Kepegawaian dapat dengan mudah merekapitulasi kedisiplinan semua pegawai
setiap hari. Dengan demikian adanya aplikasi Timestamp Camera ini dapat menjadi salah
satu solusi berupa alat pemantau dan meningkatkan kedisiplinan pegawai selama Work
Frome Home. Pada akhirnya kedisiplinan pegawai dapat terjaga dengan baik, penyebaran
Covid-19 dapat dicegah, serta pelayanan publik dapat dilakukan dengan maksimal.

Saran
Efektivitas aplikasi Timestamp Camera dalam pemantauan kedisiplinan ASN selama Work

From Home terlihat dengan kedisiplinan untuk tetap bekerja dirumah dengan memberikan pelayanan
publik secara maksimal. Namun efektifitas ini perlu dilakukan upaya lanjutan seperti :

1. Kejelasan dan ketegasan sanksi dari Pimpinan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran
dalam memberikan laporan foto/video diluar ketentuan bidang kepegawaian, sehingga
memberikan efek jera kepada Pegawai yang melanggar kedisiplinan.

2. Meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai, dengan membuat kebijakan untuk
ASN agar secara berkala setiap 3 jam mengupload ke Whatsapp Group swafoto ASN dengan
menggunakan aplikasi Timestamp Camera.

3. Memberikan Penghargaan (Reward) bagi pegawai yang disiplin dalam memberikan
laporan,sehingga menimbulkan semangat kerja bagi pegawai.
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ABSTRACT
The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Industry has

designed Making Indonesia 4.0 as a roadmap to implement a number of strategies in entering
the fourth industrial revolution era. In order to accelerate the achievement of accelerated
development through the Making Indonesia 4.0 agenda specifically to encourage the
development of the industrial sector, it is necessary to strengthen the government bureaucracy
as a trigger through the optimization of functional positions in the industrial sector. This
study aims to analyze the utilization of functional positions as the backbone of the
bureaucracy in Indonesia. This research uses descriptive qualitative method, data collection
through in-depth interviews with informants and literature study. From the results of the
study obtained functional positions proposals that are technically expected to be able to
encourage the achievement of development goals in the industry, including: extension agent,
instructor, planner, engineer, industrial intelligence, statistician, big data analysts, industrial
standard supervisor, industrial quality management assessor, researcher, policy analysts,
legislator, diplomat, and investment promoter. In order that functional positions to perform
optimally, it is necessary to apply the principle of agile bureaucracy by cutting the structure
of the bureaucracy and replacing them with functional positions that are divided thematically
as task-forces.
Key Words: Industrial Revolution 4.0, Civil Service Apparatus, Functional Positions, Agile

Bureaucracy

ABSTRAK
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perindustrian telah merancang

Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan (roadmap) untuk mengimplementasikan sejumlah
strategi dalam memasuki era revolusi industri keempat. Dalam rangka mengakselerasi
pencapaian percepatan pembangunan melalui agenda Making Indonesia 4.0 yang spesifik
mendorong pembangunan sektor industri, maka diperlukan penguatan birokrasi pemerintahan
sebagai salah satu pelatuk (trigger) melalui optimaliasasi jabatan fungsional di sektor
industri. Penelitian ini bertujuan menganalisa utilisasi jabatan fungsional (JF) sebagai tulang
punggung (backbone) birokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan narasumber dan studi
pustaka. Dari hasil penelitian diperoleh usulan-usulan JF yang secara teknis diharapkan
mampu mendorong pencapaian sasaran-sasaran pembangunan di bidang industri, antara lain:
penyuluh perindustrian, instruktur, perencana, perekayasa, intelijen perindustrian, statistisi,
analis maha data (big data), pengawas standar industri, asesor manajemen mutu industri,
peneliti, analis kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan, diplomat, dan promotor
investasi. Agar JF dapat berkinerja optimal, perlu menerapkan prinsip birokrasi yang gesit
(agile bureaucracy) dengan memangkas struktur birokrasi dan menggantinya dengan JF yang
dibagi secara tematik dalam gugus tugas/kelompok kerja.
Kata Kunci: Revolusi Industri 4.0, Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional, Birokrasi yang Gesit
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1. PENDAHULUAN
Pemerintah Republik Indonesia (RI) dihadapkan pada situasi dimana pertumbuhan ekonomi

mengalami stagnasi di angka rata-rata 5% atau sering disebut dengan jebakan negara berpendapatan
menengah (middle income trap). Struktur ekonomi Indonesia pada tahun 2018 masih didominasi oleh
Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa masih memberikan kontribusi terbesar terhadap
pembentukan produk domestik bruto (PDB), yakni sebesar 58,48%, diikuti oleh Pulau Sumatera
(21,58%), dan Pulau Kalimantan (8,20%). Regulasi yang tumpang tindih dan relatif tertutup (termasuk
di pasar tenaga kerja) dan kualitas birokrasi masih rendah (korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien,
lemahnya koordinasi antarkebijakan, rendahnya kualitas SDM aparatur) menjadi kendala yang sangat
mengikat (the most binding constraint) untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing.
Perbaikan pada area-area tersebut diperlukan untuk mendongkrak investasi, produktivitas, pemerataan
dan inovasi sebagaimana cita-cita Indonesia, yakni berdaulat, maju, adil dan makmur (Kementerian
PPN/Bappenas, 2018).

Agenda pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024 adalah penting dan menjadi
fondasi dalam pencapaian Visi 2045, Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur, menuju negara
pendapatan tinggi dan salah satu negara dengan PDB terbesar dunia. Melalui skenario tinggi dengan
rata-rata 5,7% pertumbuhan ekonomi per tahunnya, diharapkan pada tahun 2045, pendapatan per
kapita Indonesia mencapai US$23.199, menjadi perekonomian dengan PDB terbesar kelima di dunia,
dan keluar dari middle income trap pada tahun 2036. Pemerintah RI telah mempersiapkan rancang
bangun dengan menetapkan tiga sektor strategis dan unggulan sebagai sumber potensial dalam
mendorong dan menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional, yakni: (1) industri pengolahan; (2)
pariwisata; dan (3) ekonomi kreatif dan digital.

Pada 2018, Pemerintah RI melalui Kementerian Perindustrian telah merancang Making
Indonesia 4.0 sebagai peta jalan (roadmap) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah
strategi dalam memasuki era revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat, menjadi lompatan
besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dimanfaatkan sepenuhnya.
Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan
model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk
yang lebih baik. Sektor industri nasional perlu banyak pembenahan terutama dalam aspek penguasaan
teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing di era revolusi industri 4.0. Adapun lima teknologi
utama yang menopang pembangunan sistem industri 4.0, yaitu internet of things, artificial intelligence,
human–machine interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing (Kementerian
Perindustrian, 2018).

Untuk mencapai agenda pembangunan tersebut, maka pembangunan institusi dengan
pemantapan birokrasi menjadi salah satu agenda pokok. Struktur kelembagaan haruslah adaptif, efektif
dan kolaboratif. Tata kelola juga didorong semakin terbuka, partisipatif dan berbasis TIK. Dan tentunya
harus tersedia sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan
berintegritas dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan
perekat dan pemersatu bangsa. Bila pemerintah gagal memenuhi kondisi ideal ini, maka dengan
kurangnya ASN yang kompeten dan efektif akan mampu menghambat dan memperlambat target
pembangunan nasional (Sacks & Pierskalla, 2018).

Secara demografi, ASN cukup jauh dari ideal. Birokrasi RI sebagian besar diisi oleh jabatan
fungsional administrasi umum (JFU) atau kini dikenal dengan sebutan jabatan pelaksana (43%),
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komposisi usia kategori menua (aging) dengan modus usia 51 tahun (20,36%). Selain itu, 25% PNS
juga berasal dari rekrutmen tenaga honorer yang tidak berbasis merit (pengangkatan tahun 2005-
2013), bahkan 34,5% pemangku jabatan pimpinan tinggi (JPT) di daerah masuk ke dalam kategori
kompetensi dan kinerja rendah. Mesin birokrasi demikian tentunya tidak mampu membawa RI ke arah
lebih baik (Seknas FITRA, 2018). Belum meratanya kualitas ASN menjadi salah satu faktor penyebab
dari masih rendahnya ekfektivitas birokrasi, yang dilihat dari skor indeks efektivitas pemerintah yang
masih rendah (skor 55 skala 100).

Jabatan fungsional (JF) merupakan tulang punggung (backbone) dalam organisasi. Namun sisi
urgensitas dari JF belum tercermin dalam persebaran ASN, dimana jumlah pejabat fungsional saat ini
didominasi oleh JF Guru/Kependidikan (38%) dan JF Kesehatan (6%). Sementara diluar itu (non
kependidikan dan kesehatan), jumlah pejabat fungsional teknis lainnya hanya mencapai 8% dari total
ASN, yakni 372.740 orang (gambar 1). Jumlah ini bahkan masih lebih rendah dari persentase
pemangku jabatan struktural yang mencapai 10% dari total ASN (Kementerian PANRB, 2018).

Gambar 1. Kondisi Sebaran ASN berdasarkan Jabatan

Sumber: Kementerian PANRB (2018)

Persebaran JF teknis di daerah yang mendukung potensi unggulan daerah dan prioritas nasional
seperti pariwisata dan industri pengolahan juga masih sangat kurang (Bappenas, 2019). Hanya 0,27%
ASN di Bali dan Nusa Tenggara dengan latar belakang pariwisata, dan hanya 0,06% di Sumatera
dengan latar belakang industri pengolahan. Kelompok JF yang berkeahlian dan keterampilan tertentu
(specialist) tentunya sangat dibutuhkan dalam mencapai agenda industrialisasi. Terbitnya Peraturan
Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk
menjadi ASN. PPPK dapat mengisi JF dan JPT tertentu sesuai kompetensi masing-masing dan
berkesempatan untuk mendukung pencapaian target-target yang telah dirumuskan dalam perencanaan
pembangunan nasional baik jangka menengah dan jangka panjang dengan ilmu yang dimiliki. PPPK
diharapkan dapat melengkapi kebutuhan JF teknis yang sejauh ini masih sangat sedikit, terjadi
ketidaksesuaian SDM ASN dengan arah pembangunan.

Di era revolusi industri 4.0 ini, sudah sepantasnya JF ditempatkan sebagai primadona.
Sayangnya posisi JF selama ini dibayangi permasalahan seperti stigma sebagai jabatan kelas dua
(inferior), pembinaan karir SDM ASN melalui jalur struktural dipersepsikan masih lebih menarik
daripada jalur fungsional. JF kerap tidak memiliki kejelasan dalam pembagian tugas (job description),
termasuk sistem penghargaan bagi JF belum memberikan nilai ungkit yang tinggi. JF adalah pelaksana
tugas fungsi inti organisasi, berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimilikinya. Dalam konteks
manajemen talenta, fokus tidak hanya diberikan pada jabatan manajerial, namun juga
mengoptimalisasi keberadaan JF yang sejajar dalam organisasi (LAN, 2018).
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Birokrasi profesional adalah kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang kemajuan suatu negara.
Singapura, Swiss, Norwegia, Kanada dan Finlandia adalah contoh negara maju yang sangat
mengandalkan efektivitas birokrasi sebagai katalis layanan publik dan penunjang daya saing
negaranya. Negara-negara tersebut pada 2017 adalah negara berperingkat tertinggi dalam efektivitas
pemerintah (government effectiveness index), meninggalkan Republik Indonesia (RI) yang berada jauh
di peringkat 84 dunia pada tahun 2017, menjadi peringkat terbaik sepanjang keikutsertaan Indonesia
dalam penilaian sejak 1996 (World Bank, 2018). Di aspek lainnya, posisi RI dalam konteks
benchmarking internasional telah mengalami peningkatan.
Dalam kurun dua tahun kemudahan berusaha (ease of doing business) naik dengan signifikan dari
peringkat ke-106 pada tahun 2016 menjadi peringkat ke-73 pada tahun 2019 (World Bank, 2019).
Kondisi ini seiring dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kemudahan
berbisnis di RI. Persaingan global yang semakin terbuka dan semakin ketat, tidak hanya menuntut
semua negara harus memperbaiki diri secara terus menerus, tapi harus lebih cepat. Meskipun RI telah
melakukan perbaikan, secara peringkat di lingkungan ASEAN, masih berada di bawah Vietnam,
Thailand, Malaysia dan Singapura bahkan Brunei Darussalam dan Filipina. Secara khusus untuk
meningkatkan kemampuan daya saing (global competitiveness index) RI yang meskipun memberikan
tren perbaikan, namun mengalami penurunan dari peringkat ke-45 pada tahun 2018 menjadi peringkat
ke-50 tahun 2019 (Schwab & World Economic Forum, 2019).

Peran birokrasi terhadap industri di Indonesia belum signifikan efektif mendorong pertumbuhan
industri dan ekspor. Berbeda halnya seperti yang telah dilakukan di Jepang, Korea, Singapura, dan
Cina Taipei. Pengalaman negara lain dalam upayanya menerapkan kebijakan dan transformasi
struktural di dalam birokrasi menjadi suatu pembelajaran yang perlu dilakukan (Felipe & Widyasanti,
2019). Relasi yang baik antara industri dengan pemerintah juga dipengaruhi oleh institusi birokrasi
professional, yang selanjutnya mampu mendorong bersama-sama memajukan sektor industri seperti
yang dilakukan di Malaysia (Lazim, Dori, & Zain, 2012). Namun, birokrasi yang tidak baik turut
mempengaruhi minat investasi dan pengembangan industri seperti di Rumania, dimana dalam banyak
kasus birokrasi kerap menyulitkan pengembangan peluang bisnis baru (Frâncu, 2014).

Untuk itu reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas Presiden Joko Widodo pada periode
kedua kepemimpinannya. Reformasi birokrasi dan reformasi struktural menjadi sangat penting, agar
lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin gesit. Pola pikir dan mindset birokrasi dituntut
untuk berubah dengan kecepatan melayani sebagai kunci bagi reformasi birokrasi. Presiden juga akan
serius menyederhanakan birokrasi dengan meminta eselonisasi cukup dua level saja, yakni eselon I
(jabatan pimpinan tinggi-JPT Utama dan Madya) dan II (JPT pratama), sedangkan Eselon III (jabatan
administrator) dan IV-V (jabatan pengawas) diganti dengan JF yang menghargai keahlian dan
kompetensi1.
Semangat birokrasi yang gesit (agile bureaucracy) dengan ramping struktur dan kaya fungsi menjadi
paradigma perubahan dan nilai-nilai baru dalam tata kelola pemerintahan. JF sebagai backbone dan
motor birokrasi dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang memasuki era
revolusi industri keempat (LAN, 2019).

1 Pidato Presiden Joko Widodo dengan tajuk "Visi Indonesia", di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat,
14 Juli 2019 (https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/06204541/pidato-lengkap-visi-indonesia-jokowi?page=all), dan
Pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan untuk periode 2019-2024 di Gedung MPR, 20 Oktober 2019
(https://nasional.kompas.com/jeo/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024)
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BKN (2014) telah melakukan suatu penelitian kebutuhan JF yang diperlukan dalam mendukung
agenda pembangunan di periode pertama Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menghasilkan usulan-
usulan JF untuk 27 bidang/urusan pemerintahan, dimana dalam bidang perindustrian dan perdagangan
masih terbatas dalam pengusulan JF analis perdagangan. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti
fenomena yang terjadi di dalam pengelolaan JF, khususnya utilisasi JF dalam rangka percepatan
pembangunan sektor industri melalui implementasi agenda Making Indonesia 4.0. Permasalahan
kebutuhan JF teknis yang masih sangat sedikit, dan terjadi ketidaksesuaian SDM ASN dengan arah
pembangunan nasional di sektor industri, mendorong perlunya dilakukan sebuah penelitian.
Pertanyaan penelitian dari rumusan masalah yang dimaksud adalah: Penelitian ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: (i) bagaimana utilisasi JF pada sektor industri di
Indonesia; dan (ii) apa JF yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi agenda Making Indonesia
4.0. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam agenda Making Indonesia 4.0, dengan
manajemen ASN yang dilakukan dengan penguatan utilisasi JF.
2. TINJAUAN LITERATUR

Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka ASN
dibagi menjadi tiga jenis jabatan sebagai berikut: (1) jabatan pimpinan tinggi (JPT), yakni sekelompok
jabatan tinggi pada instansi pemerintah; (2) jabatan administrasi (JA), yakni sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan; dan (3) jabatan fungsional (JF), yakni adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu. Salah satu hal mendasar dalam perubahan tersebut adalah adanya definisi ASN, yang terdiri
dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Selanjutnya PPPK
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya disebutkan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Sedangkan PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Setiap jabatan ASN memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Jika merujuk pada
model Mintzberg yang memiliki lima bagian sebagai berikut (Daft, 2009): (a) strategic apex adalah
pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, sering juga disebut top management; (b) operating core dari
sebuah organisasi adalah mereka yang melakukan tugas pokok dari organisasi tersebut dan berkaitan
langsung dengan produk maupun jasa dari organisasi; (c) the middle line merupakan penghubung
antara strategic apex dan operating core yang memiliki kewenangan bersifat formal; (d) technostructure
adalah bagian dari organisasi yang berperan sebagai analis beserta stafnya, yang pekerjaannya akan
mempengaruhi pekerjaan bagian lain dari organisasi tersebut; dan (e) support staff adalah bagian dari
organisasi yang relatif mandiri dibandingkan bagian-bagian yang lain. JF merupakan kelompok jabatan
yang mensyaratkan dimilikinya keahlian maupun keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan
sertifikasi tertentu pula. Kebutuhan akan keahlian dan keterampilan tertentu ini menyebar di setiap lini
organisasi, baik yang bersifat dukungan keahlian, dukungan administratif, hingga fungsi inti organisasi
itu sendiri. Dengan demikian keberadaan JF memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan
kinerja organisasi pemerintahan sebagai unsur techno-structure yang berisikan tenaga
fungsional/profesional/spesialis menjadi unsur penting dalam menentukan kesuksesan organisasi.
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Menurut BKN (2016), kebutuhan terhadap tenaga JF didasarkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor
internal, yang terdiri atas: rencana stratejik dan rencana operasional; prediksi produk dan penjualan;
pembiayaan SDM; pengembangan bisnis; desain organisasi dan desain pekerjaan; keterbukaan dan
keikutsertaan manajer; (2) faktor eksternal, yang terdiri atas ekonomi nasional dan global; sosial; politik
dan hukum; teknologi, pasar tenaga kerja dan pesaing; dan (3) faktor ketenagakerjaan, yang terdiri
atas: prediksi kebutuhan SDM, prediksi jumlah, dan kualifikasi. Dalam menyelesaikan tugas
pemerintahan, tentunya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka ASN
dituntut untuk bekerja lebih baik, profesional, transparan. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan ASN
yang mempunyai keahlian dan keterampilan melalui JF. Tujuan menetapkan JF adalah meningkatkan
produktivitas ASN dan organisasi, peningkatan karir dan peningkatan profesionalisme (BKN, 2018).

Agile bureaucracy dengan ramping struktur dan kaya fungsi menjadi paradigma perubahan dan
nilai-nilai baru dalam birokrasi. JF sebagai backbone dan motor birokrasi dituntut untuk cepat
beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pengarusutamaan JF menjadi kunci dalam mendorong
kecepatan dan kegesitan birokrasi. Dalam model komposisi ideal JF yang dibangun oleh Kurniawan
dan Simandjorang (2019), organisasi didorong untuk mengedepankan dan mengoptimalkan peran dan
fungsi JF yang lebih besar dibandingkan dengan JPT dan JA (gambar 2). Proporsi jabatan pelaksana
ke depan diharapkan tidak lebih dari 10%, JF teknis ditingkatkan menjadi minimal 40% dari total ASN
(Nugroho, 2019). Penguatan peran dan porsi para “spesialis” melalui PPPK adalah salah satu
terobosan yang perlu dipertimbangkan di masa mendatang sebagaimana yang ditekankan dalam UU
No. 5 Tahun 2014.

Gambar 2. Model Komposisi Ideal JF dalam Agile Bureaucracy

Sumber: Kurniawan & Simandjorang (2019)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh BKN (2014), maka diperoleh 56 jabatan strategis dalam
mendukung agenda strategis pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa
kepemimpinan 2014-2019, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang terbagi dalam 27 bidang (tabel 1).
Dalam mendukung pembangunan sektor perindustrian, diperoleh usulan JF Analis Perdagangan.

Tabel 1. Usulan JF dalam mendukung agenda pembangunan 2014-2019
BIDANG/URUSAN USULAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Luar Negeri Diplomat
2. Dalam Negeri Analis Ekonomi; Analis Pembangunan
3. Pertahanan dan Keamanan Analis Keamanan; Analis Pertahanan Negara
4. Politik, Hukum dan HAM Jaksa; Hakim; Penyuluh Hukum; Pengawas Peradilan; Analis

Pelanggaran HAM
5. Pengawasan Internal Auditor
6. Perencaaan Perencana
7. Keuangan Analis Keuangan; Analis Anggaran; Analis Pelaporan dan

Transaksi Keuangan; Analis Akuntabilitas Kinerja; Analis
Kebijakan Fiskal; Analis Kebijakan Non Fiskal
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BIDANG/URUSAN USULAN JABATAN FUNGSIONAL
8. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Analis Tenaga Kerja; Instruktur
9. Perindustrian dan Perdagangan Analis Perdagangan
10. Pendidikan Dosen; Guru; Analis Bidang Pendidikan; Pengawas Sekolah
11. Kesehatan Dokter; Dokter Gigi; Bidan; Penyuluh Kesehatan Masyarakat
12. Keluarga Berencana Analis Perlindungan Anak dan Perempuan
13. Kepegawaian Analis Kelembagaan; Analis Kebijakan; Analis Kepegawaian;

Assesor SDM Aparatur
14. Pertanian Penyuluh Pertanian; Teknik Perairan
15. Kehutanan Polisi Kehutanan
16. Perikanan dan Kelautan Analis Perikanan dan Kelautan
17. Pertambangan dan Energi Analis Pertambangan; Analis Energi
18. Pekerjaan Umum Pengawas Pertanahan; Penata Ruang; Teknik dan Jembatan
19. Pemerintahan/Perekonomian/Kesra

/Pembangunan
Analis Perumahan

20. Humas dan Telekomunikasi Pranata Humas
21. Sosial Penyuluh Sosial
22. BUMN Analis Pengelola BUMN
23. Data dan Informasi Statitisi
24. Penelitian Peneliti
25. Pariwisata Pamong Budaya
26. Lingkungan Hidup Pengawas Lingkungan Hidup
27. Penanaman Modal Analis Kerjsama dan Permodalan

Sumber: BKN (2014), diolah

Organisasi tradisional yang dominan dirancang terutama untuk stabilitas memiliki kecenderungan
hirarki yang statis, silo, dan terstruktur. Kerangka seperti ini strukturnya kuat, tetapi seringkali kaku dan
bergerak lambat. Sebaliknya, organisasi yang gesit (agile) dirancang untuk stabilitas dan dinamisme
adalah berupa jaringan tim dengan budaya people-centered dan menciptakan nilai bersama bagi
semua kepentingan. Dengan budaya organisasi demikian, maka pembelajaran dan pengambilan
keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Model organisasi demikian memiliki kemampuan untuk
mengkonfigurasi ulang strategi, struktur, proses, orang, dan teknologi secara cepat dan efisien.
Organisasi tradisional adalah bagaikan mesin, sedangkan organisasi yang gesit adalah bagaikan
organisme yang hidup (gambar 3). Agile organization mampu menambah kecepatan dan daya saing,
serta adaptif dalam kondisi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambigu (VUCA) (Aghina et al.,
2018).

Gambar 3. Model agile organization bak organisme yang hidup

Sumber: Aghina et al. (2018)

63Jurnal Kelitbangan Edisi 03 Nomor 03 , Juli 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat



3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk menggali atau memahami isu, masalah dan

potensi yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kebijakan. Rumusan masalah
eksploratif digunakan untuk membantu menggali dan mengungkapkan permasalahan yang ada pada
situasi sosial tertentu yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan
(Sugiyono, 2017). Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth
interview) terhadap narasumber-narasumber kunci yang memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai
dengan tujuan penelitian. Beberapa narasumber yang terlibat adalah: (a) Kedeputian Bidang SDM
Aparatur, KemenPAN-RB; (b) Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, BKN; (c)
Direktorat Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Direktorat Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian PPN/Bappenas; dan (d) Kementerian Perindustrian. Dengan menggunakan Profil dan
Analisis Daerah (PrADa), Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, maka lokus
penelitian di daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki potensi sektor unggulan di
industri, akan tetapi masih rendah pemanfaatan dalam sektor tersebut (Bappenas, 2017). Penelusuran
kepustakaan (desk study) turut dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi pendukung dari
sumber yang valid dan reliabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN.
a. Gambaran Umum Pembangunan Bidang Industri di Indonesia

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi
sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia hanya
mencapai rata-rata sekitar 5,0% pada periode 2000-2015. Kondisi tranformasi struktural yang berjalan
lambat juga ditandai dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang menurun menjadi 19%. Realisasi
pertumbuhan industri pengolahan masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Industri pengolahan
tumbuh 4,3% per tahun (gambar 4). Kinerja industri pengolahan stagnan dan proses industrialisasi
yang belum optimal berdampak pada kinerja perdagangan internasional, dimana rasio ekspor/PDB
terus menurun dari 41,0% (2000) menjadi 21% (2018). Kementerian PPN/Bappenas (2017)
memberikan notifikasi evaluasi capaian lampu kuning yang berarti “perlu kerja keras” untuk pencapaian
sektor ini. Indonesia masih menunjukkan gejala pre-mature deindustrialization alias deindustrialisasi
dini. Hal ini ditandai dari pertumbuhan manufaktur yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi.
Perbaikan di sektor ini penting agar Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% pada
lima tahun ke depan.

Gambar 4. Capaian Sektor Industri Pengolahan

Sumber: Bappenas (2017), dan Kementerian Perindustrian (2019), diolah
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Arah kebijakan pembangunan sektor industri pengolahan dalam rancangan teknokratik RPJMN
2020-2024 (Bappenas, 2019) adalah pertama untuk mencapai peningkatan nilai tambah, lapangan
kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, melalui adalah pertumbuhan PDB industri
pengolahan sebesar 5,93-8,35%, dan kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 21%. Kedua,
peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
melalui pertumbuhan ekspor industri pengolahan sebesar 9-10%.

Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap
(peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era
revolusi industri 4.0. Guna mencapai sasaran tersebut, langkah kolaboratif ini perlu melibatkan
beberapa pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintahan, asosiasi dan pelaku industri,
hingga unsur akademisi. Peta Jalan Making Indonesia 4.0 memiliki 10 (sepuluh) prioritas nasional,
yaitu: (1) perbaikan alur aliran material; (2) Mendesain ulang zona industri; (3) akomodasi standar
keberlanjutan; (4) pemberdayaan UMKM; (5) membangun infrastruktur digital nasional; (6) menarik
investasi asing; (7) peningkatan kualitas SDM; (8) pembentukan ekosistem inovasi; (9) menerapkan
insentif investasi teknologi; dan (10) harmonisasi aturan dan kebijakan.

b. Kondisi Jabatan Fungsional Di Sektor Perindustrian.
Persebaran JF teknis di daerah yang mendukung potensi unggulan daerah dan prioritas nasional

di bidang industri masih sangat rendah. Persentase jumlah ASN dengan latar belakang industri
pengolahan masih sangat rendah di seluruh koridor perekonomian, baik di Jawa (1,14%), Sumatera
(0,06%), Kalimantan (0,04%), Sulawesi (0,02%), dan Bali–Nusa Tenggara (0,02%). Kelompok JF yang
berkeahlian dan keterampilan tertentu (specialist) tentunya sangat dibutuhkan dalam mencapai agenda
industrialisasi (gambar 5).

Gambar 5. Ketidaksesuaian SDM ASN dengan Arah Pembangunan Nasional

Sumber: Bappenas (2019)

Jabatan Fungsional yang terkait langsung dengan sektor industri pengolahan yang dibina oleh
Kementerian Perindustrian adalah Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, serta Asesor Manajemen
Mutu Industri (BKN, 2017) dalam tabel 2.
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Tabel 2. Kondisi JF saat ini di sektor industri
Jabatan Fungsional Dasar Hukum Tingkatan

1) Penyuluh Perindustrian dan
Perdagangan:
JF diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan penyuluhan
perindustrian dan perdagangan.

Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor
129/KEP/M.PAN/12/2002,
Tanggal 3 Desember 2002 Jo
Nomor KEP/04/M.PAN/I/2005.

 Terampil (pelaksana,
pelaksana lanjutan
dan penyelia; dan

 Ahli (pertama, muda
dan madya).

2) Asesor Manajemen Mutu Industri:
JF yang mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggungjawab, dan wewenang utk
melaksanakan Asesor Manajemen Mutu
Industri dalam lingkungan instansi Pusat
dan Daerah.

Peraturan Menteri PANRB
Nomor 45 Tahun 2014,
Tanggal 16 Oktober 2014.

 Ahli (pertama, muda,
madya dan utama).

Sumber: BKN, 2017, diolah

Kondisi JF di Kementerian, Lembaga dan Daerah yang menjadi subjek utama dalam mendukung
implementasi agenda Making Indonesia 4.0 juga belum sangat mendukung, dimana masih terbatasnya jenis dan
jumlah JF baik teknis maupun sebagai pendukung menjadi catatan penting dalam pengelolaan manajemen ASN
(Tabel 3). Kondisi JF di pemerintah daerah (pemerintah provinsi) yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait
dengan industri. Mayoritas JF yang terdapat di pemerintah daerah adalah di bidang kependidikan dan
kesehatan. Dalam pengumpulan data yang dilakukan di lokus pemerintah daerah, ditemukan dinas perindustrian
ada yang tidak memiliki JF. Penyuluh Perindustrian di Pemprov Sumatera Selatan bahkan tidak ada lagi
dikarenakan sudah diangkat menjadi pejabat struktural. Beberapa JF yang penting seperti peneliti, analis
kebijakan, statistisi dan perencana masih sangat terbatas bahkan ada yang sama sekali belum memiliki.

Tabel 3. Kondisi JF di K/L/D yang menjadi lokus kajian
K/L/D Jenis (dan Jumlah orang/JF) yang tersedia

Kementerian
Perindustrian

Penerjemah (3); Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (17); Asesor Manajemen Mutu Industri
(7); Penguji Mutu Barang (113); Penera (1); Pengendali Dampak Lingkungan (14); Instruktur (8);
Asisten Apoteker (1); Dokter (5); Dokter Gigi (3); Perawat (2); Perawat Gigi (2); Pranata
Laboratorium Kesehatan (2); Dosen ( ); Guru (322); Pranata Laboratorium Pendidikan (53); Pranata
Hubungan Masyarakat (3); Perencana (16); Widyaiswara (34); Arsiparis (15); Analis Kepegawaian
(8); Assessor SDM Aparatur (1); Pustakawan (18); Statistisi (1); Pranata Komputer (4); Auditor (42);
Peneliti (224); Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (98); Perekayasa (68).

Pemprov
Sumatera
Selatan

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (27); Polisi Pamong Praja (52); Analis
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1); Inspektur Ketenagalistrikan (3); Penyuluh Perindustrian
dan Perdagangan (1); Penguji Mutu Barang (5); Pengawas Benih Tanaman (26); Pegawas Mutu
Hasil Pertanian (5); Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan (70); Penyuluh Pertanian (17);
Analis Pasar Hasil Pertanian (1); Analis Ketahanan Pangan (5); Penyuluh Kehutanan (28); Polisi
Kehutanan (9); Pengendali Dampak Lingkungan (7); Pengawas Perikanan (penggabungan dgn
Pengawas Benih Ikan) (10); Analis Pasar Hasil Perikanan (5); Pengawas Ketenagakerjaan (34);
Instruktur (5); Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja(1); Teknik Jalan dan Jembatan (6); Penata
Ruang (1); Administrator Kesehatan (8); Apoteker (9); Asisten Apoteker (28); Bidan (15); Dokter (56);
Dokter Gigi (10); Epidemiolog Kesehatan (3); Fisioterapis (4); Nutrisionis (27); Penyuluh Kesehatan
Masyarakat (17); Perawat (163); Perawat Gigi (16); Perekam Medis (7); Pranata Laboratorium
Kesehatan (19); Psikolog Klinis (6); Radiografer (6); Refraksionis Optisien (4); Sanitarian (9); Teknisi
Elektromedis (1); Pembimbing Kesehatan Kerja (1); Guru (7.481); Penilik (1); Pamong Belajar (1);
Pengawas Sekolah (165); Pengembangan Teknologi Pembelajaran (6); Pamong Budaya (4); Pekerja
Sosial (10); Penyuluh Sosial (5); Pranata Siaran (1); Pranata Hubungan Masyarakat (1); Perencana
(8); Widyaiswara (34); Arsiparis (28); Analis Kepegawaian (2); Pustakawan (17); Pranata Komputer
(12); Surveyor Pemetaan (1); Auditor (35); Peneliti (7); Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (2);
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (1).

Sumber: Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, BKN (per 3 Mei 2019)
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c. Identifikasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Dalam Implementasi Making Indonesia 4.0
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akselerasi industri manufaktur berkaitan

dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja, nilai tambah produk, tingkat kedalaman industri, serta
akses ke energi dan bahan baku yang kompetitif. Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor industri
belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan produktivitas yang signifikan. Analisis terhadap
produktivitas tenaga kerja di subsektor tekstil, kulit dan alas kaki menunjukkan tren penurunan
produktivitas yang signifikan pasca diberlakukannya UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sektor
industri pengolahan, yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan
lapangan kerja formal, masih menghadapi tantangan kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti
dengan peningkatan produktivitas yang setara. Terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri
menjadikan pangsa pasar kerja luar negeri sebagai alternatif bagi calon pekerja migran Indonesia.
Namun, sebagian besar lapangan kerja yang dapat diisi adalah pekerjaan dengan kualifikasi atau
keahlian rendah.

Industri manufaktur nasional juga membutuhkan dukungan kemudahan untuk merevitalisasi
permesinan, adopsi teknologi modern dan terkini, serta melakukan litbang/inovasi secara mandiri. Hal
ini penting dalam rangka meningkatkan kandungan teknologi dari produk yang dihasilkan serta
meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar. Sementara itu, kendala akses ke bahan
baku yang kompetitif tidak saja berkaitan dengan kebijakan perdagangan antar negara dan regional
yang mempengaruhi harga, namun juga kedalaman industri atau kemampuan industri di dalam negeri
untuk menghasilkan barang modal termasuk bahan baku dan penolong. Penyediaan akses ke bahan
baku dan energi dengan harga yang kompetitif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri
manufaktur nasional, mengingat kedua komponen tersebut menentukan sekitar 86% struktur biaya
produksi industri manufaktur saat ini. Sektor manufaktur Indonesia saat ini tidak terdiversifikasi dan
hanya mengekspor jenis produk yang relatif sedikit. Ekspor utama Indonesia adalah sumber daya alam
yang belum diproses dan barang manufaktur sederhana, sangat berbeda dengan produk kompleks dan
bernilai tinggi yang diekspor oleh perekonomian maju, seperti mesin, bahan kimia, atau elektronik.
Perusahaan Indonesia sudah terhubung dengan rantai nilai global, tetapi kebanyakan hanya sebagai
pemasok sumber daya alam. Selain itu, porsi lapangan kerja manufaktur dalam lapangan kerja
keseluruhan saat ini lebih rendah dibandingkan dengan perekonomian Asia berpenghasilan tinggi
puluhan tahun lalu. Sekitar 99% dari perusahaan manufaktur di Indonesia berukuran mikro atau kecil,
sedangkan sektor makanan menjadi pemberi kerja terbesar di Indonesia.

Khusus berkaitan dengan pengembangan kawasan industri, kendala utama yang dihadapi
bervariasi antarwilayah. Namun secara umum, kendala-kendala tersebut utamanya berkaitan dengan
penyiapan lahan, pembentukan badan pengelola, komitmen pemda, dan keberadaan dari anchor
industry. Kendala tersebut mempengaruhi proses penerbitan izin dan operasionalisasi kawasan
industri. Tantangan yang dihadapi ke depan dalam akselerasi industri manufaktur nasional adalah
perbaikan struktur industri sehingga lebih berimbang, serta peningkatan kapasitas industri nasional
sebagai usaha yang efisien dan modern dalam proses produksi dan pengelolaannya. Hal ini sangat
penting dalam menjawab peluang di pasar domestik dan internasional. Keterkaitan hulu-hilir yang
didukung jumlah industri skala menengah dan besar yang memadai diharapkan dapat memperkuat
skala ekonomi dan efisiensi. Pengelolaan usaha yang modern dan kapasitas inovasi yang tinggi juga
diperlukan untuk memungkinkan industri manufaktur nasional untuk menciptakan nilai tambah yang
lebih besar dan bergabung dalam rantai pasok global.
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Pemerintah berperan dalam menangani berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan agenda RPJMN yang perlu ditangani dengan cara: (1) Memperbaiki regulasi
ketenagakerjaan, sehingga cukup fleksibel dan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis
dan produktivitas yang tinggi, seiring dengan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja; (2)
Memperbaiki kebijakan perdagangan terkait impor bahan baku dengan mempertimbangkan
kepentingan industri hulu, antara, dan hilir dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing
keseluruhan rantai pasok. Pada saat yang sama, mendorong penumbuhan dan penguatan industri
antara yang menghasilkan bahan baku dan penolong yang selama ini sangat tergantung pada impor
melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Dorongan kemudahan akses ke sumber pembiayaan, serta kerja sama dengan lembaga litbang
pemerintah dan swasta juga dapat meningkatkan kapasitas inovasi dan adaptasi teknologi yang akan
mendorong peningkatan nilai tambah, kualitas, dan diversifikasi produk. Pemerintah juga dibutuhkan
dalam menetapkan kebijakan penurunan harga gas untuk industri pupuk, petrokimia dan baja pada
akhir tahun 2016. Kebijakan harga bahan baku ini diharapkan dapat diperluas untuk subsektor industri
prioritas lainnya sehingga dapat mendorong perbaikan kinerja sektor industri pengolahan secara
keseluruhan.

Khusus berkaitan dengan kawasan industri, pemerintah berperan strategis dalam mendorong
koordinasi dan pengembangan sinergi antara Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Daerah,
K/L terkait (Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kemkominfo, dan BKPM), serta dunia usaha perlu ditingkatkan dalam rangka
mempercepat penyelesaian kendala dan tantangan di setiap kawasan industri yang dikembangkan.
Koordinasi dan sinergi tersebut juga mencakup pemutakhiran kebutuhan pengembangan kawasan
industri, penyediaan informasi yang lengkap mengenai prospek investasi di kawasan industri, dan
fasilitasi percepatan pembentukan lembaga pengelola kawasan industri.

Indonesia ingin menjadi perekonomian berpenghasilan menengah-atas dalam lima belas tahun
ke depan. Struktur perekonomian Indonesia, yang masih berbasis pertanian, sumber daya alam, serta
manufaktur dan jasa sederhana, tidak memungkinkan kita untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang
lebih tinggi. Karena itu, membangun sektor manufaktur yang canggih (memodernisasi) menjadi penting
agar pertumbuhan Indonesia lebih optimal dalam jangka menengah dan panjang.

Agar aspirasi untuk mencapai penghasilan yang lebih tinggi dapat tercapai, penting bagi
Indonesia untuk mengembangkan berbagai ceruk dalam kegiatan manufaktur dengan kompleksitas
dan bernilai tambah tinggi. Pemerintah harus mampu meningkatkan produktivitas di Indonesia,
mendukung diversifikasi produk, serta menciptakan kaitan kuat antara perusahaan besar dengan
usaha kecil dan menengah, dan juga antara perusahaan domestik dengan pasar internasional.

Pemerintah dapat berperan penting dalam merevitalisasi sektor manufaktur melalui kerja sama
yang lebih efektif dengan sektor ini. Pemerintah perlu memulai dialog dengan sektor swasta agar dapat
bersama-sama mengidentifikasi dan mengatasi hambatan terhadap pembangunan sektor manufaktur
modern. Para pembuat kebijakan dan sektor swasta harus bekerja sama guna menemukan produk-
produk baru dan lebih canggih yang dapat dijadikan sarana diversifikasi bagi Indonesia.

Dari analisis terhadap permasalahan di sektor industri pengolahan dan peran pemerintah yang
diperlukan untuk mengoptimalkan capaian dan target sektor industri pengolahan, serta melihat
komposisi jabatan dalam ASN sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN dimana JF
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menjadi tulang punggung (backbone) birokrasi ke depan, maka didapatkan proyeksi jenis JF dalam
rangka mendukung implementasi agenda Making Indonesia 4.0 (tabel 4). Dengan memperkuat peran
JF yang sudah ada, maka turut terdapat usulan JF baru yang diperoleh, antara lain: intelijen
perindustrian, analis big data dan promotor investasi. Intelijen perindustrian diharapkan dapat
mengumpulkan data dan informasi perkembangan industri dunia untuk mengatasi perubahan isu-isu
yang bersifat kritikal khususnya kebutuhan bahan baku industri. Analis maha data (big data) turut
diperlukan untuk mendukung data statistik tradisional dengan mengolah dan menganalisa big data
untuk mengetahui pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi pelanggan
dan informasi bisnis berguna lainnya di era digitalisasi. Promotor investasi bertugas untuk mendorong
kerja sama dengan manufaktur besar dunia serta menawarkan insentif menarik.

Tabel 4. JF dalam mendukung implementasi agenda Making Indonesia 4.0
Permasalahan Jenis JF Kontribusi Ke Depan

1) Rendahnya
produktivitas
tenaga kerja.

Instruktur  Meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
perubahan sikap, dan perilaku (etos kerja) dari
tenaga kerja.

 Menciptakan calon tenaga kerja yang kompeten dan
berdaya saing.

2) Rendahnya nilai
tambah
produk.

Penyuluh
Perindustrian**

 Memberikan pendampingan dan terus memantau
agar pelaku industri menghasilkan produk bernilai
tambah tinggi

 Memberikan konsultasi dan fasilitasi pendaftaran
hak cipta, paten, desain industri dan merek

3) Rendahnya
tingkat
kedalaman
industri.

Perencana  Merencanakan pembangunan industri nasional yang
sistematis, komprehensif, dan futuristik

 Mendesain zona baru sejalan dengan sektor
prioritas dan membangun konektivitas diantara zona
industri

Penyuluh
Perindustrian**

 Meningkatkan kompetensi pelaku industri agar siap
menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0

Intelijen Perindustrian*  Mengumpulkan data dan informasi perkembangan
industri dunia untuk mengatasi perubahan isu-isu
yangbersifat kritikal

Statistisi  Mengintegrasikan kesatuan sistem data untuk
menyambut era revolusi industri 4.0

 Meningkatkan integritas data yang dicapai dengan
prinsip satudata dan metadata baku

Analis Maha Data (Big
Data)*

 Mengadopsi ketersediaan Big Data yang
mendukung data statistic tradisional

 Meneliti, mengolah data set besar (Big Data) untuk
mengetahui pola tersembunyi, korelasi yang tidak
diketahui, tren pasar, preferensi pelanggan dan
informasi bisnis berguna lainnya

Pengawas Standar
Industri *; dan
Asesor Manajemen
Mutu Industri (AMMI)

 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan atau pemberlakuan standar industri

 Mengakomodir standar sustainability
 Menjaga kualitas industri dan melindungi konsumen

4) Akses ke energi
dan bahan baku
yang kompetitif.

Intelijen Perindustrian*  Mengumpulkan data dan informasi perkembangan
untuk mendukung bahan baku industri

 Meningkatkan suplai bahan baku dasar domestik
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Permasalahan Jenis JF Kontribusi Ke Depan
5) Kesulitan

revitalisasi
permesinan dan
adopsi
teknologi
modern/terkini

Perekayasa  Memajukan produktivitas industri dengan berbagai
piranti teknologi digital

6) Lemahnya
litbang/inovasi
dan minimnya
pembiayaan.

Peneliti  Meningkatkan pengetahuan yang akan mendorong
peningkatan nilai tambah, kualitas, dan diversifikasi
produk.

Perekayasa  Meningkatkan inovasi dan adaptasi teknologi yang
akan mendorong peningkatan nilai tambah, kualitas,
dan diversifikasi produk

Perencana  Menyiapkan perencanaan akses ke sumber
pembiayaan, serta kerja sama dengan lembaga
litbang pemerintah dan swasta

 Mendesain insentif di berbagai industri (pajak,
subsidi, dukungan pendaaan)

7) Kurang
harmonisnya
kebijakan hulu-
hilir.

Analis Kebijakan  Meninjau peraturan dan kebijakan yang sedang
berlaku sekarang dan mengidentifikasi
masalah/solusinya

 Memantau dampak perubahan peraturan dan
kebijakan

Perancang Peraturan
Perundang-undangan

 Meninjau dan menyelaraskan peraturan
 Menyederhanakan kebijakan koordinasi antar K/L/D

8) Regulasi
ketenagakerjaan
yang kurang
fleksibel.

Analis Kebijakan  Mendesain kebijakan reformasi ketenagakerjaan
melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan
yang kondusif yang didukung oleh hubungan
industrial yang harmonis dan penguatan collective
bargaining

Perancang Peraturan
Perundang-undangan

 Mendukung penyempurnaan peraturan
ketenagakerjaan

9) Investasi asing
ke Indonesia
mengalami
stagnasi.

Diplomat  Membuka dialog dengan pemerintah asing untuk
berkolaborasi tingkat nasional

Promotor Investasi*  Bekerja sama dengan manufaktur besar dunia serta
menawarkan insentif menarik

Ket.: *Usulan JF Baru; **Revisi JF (Penyuluh Perindustrian sebaiknya berdiri sendiri, tidak lagi digabung menjadi Penyuluh
Perindustrian dan Perdagangan).

Dari matriks di atas, dapat diketahui bahwa JF yang mampu mengoptimalkan pengembangan
perindustrian berasal dari JF yang telah ada sebelumnya dan usulan JF baru. JF yang telah ada
sebelumnya dan perlu optimalisasi perannya kedepan, antara lain: 1) Instruktur, 2) Perencana, 3)
Statistisi, 4) Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI), 5) Penyuluh Perindustrian, 6) Perekayasa, 7)
Peneliti, 8) Analis Kebijakan, dan 9) Perancang Peraturan Perundangan. Sedangkan JF baru yang
diusulkan untuk dapat meminimalisir permasalahan sektor Perindustrian, antara lain: 1) Intelijen
Perindustrian, 2) Analis Big Data, 3) Pengawas Standar Industri, dan 4) Promotor Investasi. JF seperti
AMMI, Penyuluh Perindustrian, Pengawas Standar Industri, Intelijen Perindustrian, Analis Big Data dan
Promotor Investasi memiliki peran sebagai pemacu (trigger) pencapaian sasaran dan target sektor
perindustrian. Sedangkan JF yang selainnya perlu dioptimalkan agar memiliki peran sebagai
pendukung (supporting position) pencapaian sasaran dan target sektor perindustrian.
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d. Utilisasi Jabatan Fungsional Dalam Model Agile Bureaucracy
Dalam mengoptimalkan peran JF sektor perindustrian kedepan maka perlu merestrukturisasi

kelembagaan birokrasi yang menangani perindsutrian dengan cara merampingkan struktur di level
menengah (middle manager) dan menggantinya dengan kelompok-kelompok fungsional sesuai
tematik. Sehingga diharapkan kelembagaan sektor perindustrian tidak terlalu hirarkis birokratis yang
kaku namun dapat lebih fleksibel, cepat dan gesit (agile) dalam merespon kebutuhan
minat/kecenderungan pasar industri.

Agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan lebih efektif, efisien dan cepat
menghadapi tantangan perubahan zaman, beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) mulai menerapkan
perampingan struktur dan pengkayaan/optimalisasi JF agar dapat menciptakan birokrasi yang gesit
(agile bureaucracy) dalam merespon tuntutan pelayanan publik yang menginginkan serba cepat dan
mudah. Struktur birokrasi yang terlalu hirarkis sangat menghambat gerak dan langkah instansinya
dalam menjalankan fungsi instansi tersebut.

Model birokrasi Indonesia memiliki kecenderungan hirarki statis, silo, dan terstruktur bagaikan
mesin, seringkali kaku dan bergerak lambat dalam merespon perubahan (Weberian Bureaucracy).
Sebaliknya, birokrasi yang gesit (Agile Bureaucracy) dirancang dinamis seperti jaringan organisme
yang hidup, maka pengambilan keputusan dan pelayanan dilakukan dengan cepat (Living Bureaucracy
& Holacracy). Yang perlu diperbanyak adalah gugus tugas atau kelompok kerja yang diisi oleh para
pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugas dan rumpun keahlian, ketrampilan dan kompetensinya
masing-masing sehingga jelas ke depannya adalah pengarusutamaan (mainstreaming) JF di organisasi
yang mengurusi bidang perindustrian (gambar 6).

Gambar 6. Pergeseran paradigma (paradigm shift) model organisasi Weberian Bureaucracy menjadi model Agile
Bureaucracy di sektor perindustrian

Sumber: Kurniawan & Simandjorang (2020)

Kepemimpinan di eselon III dan IV-V kini tidak lagi dipegang oleh pejabat administrator dan
pengawas. Namun sudah bergeser tampuknya pada seorang pejabat fungsional di masing-masing
kelompok kerja yang berperan sebagai “koordinator” yang dipilih secara demokrasi dengan
musyawarah mufakat dalam unit kerja tersebut. Bukanlah menjadi suatu jabatan baru, sebagaimana
yang diperkenalkan oleh Kementerian PANRB dalam merespon instruksi Presiden Jokowi dalam
perampingan birokrasi ini, yakni jabatan koordinator dan sub-koordinator yang seolah-olah hanya
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berganti kulit sebagai pengganti dari jabatan administrator dan pengawas. Selanjutnya turut menjadi
perhatian adalah kepemimpinan transformatif di level pejabat pimpinan tinggi (PPT), khususnya PPT
pratama sebagai sentral dalam mengorganisasikan kelompok kerja JF. Dan kedepannya sebagaimana
dalam Peraturan MenPANRB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, maka
pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi manajerial bagi pejabat fungsional, agar
mampu mengkoordinasikan tim dengan optimal, sekaligus melengkapi kompetensi teknis dan sosio-
kultural.

Tidak semua jabatan administrator dan pengawas perlu diganti dengan JF, misalnya di bagian
sekretariat kantor masih diperlukan dan didukung kelompok kerja JF seperti arsiparis, analis anggaran,
bendahara, perencana, analis kepegawaian, analis kebijakan, dan lainnya. Namun ke depannya,
seluruh ASN perlu didorong telah memiliki JF dengan kemampuan yang tidak lagi generalis dan
bergeser menjadi spesialis (gambar 7). Sehingga orang yang duduk sebagai pejabat administrator di
bidang perencanaan program dan anggaran bidang industri logam misalnya adalah seorang yang
berlatar belakang pejabat fungsional perencana. Momentum de-eselonisasi adalah saat yang tepat
untuk mendorong manajemen talenta dan sistem merit.

Gambar 7. Pengembangan kompetensi JF dari generalis menjadi spesialis dengan kompetensi manajerial

Sumber: Kurniawan dan Simandjorang (2020)

Beberapa K/L yang menerapkan perampingan struktur dan pengkayaan/optimalisasi JF antara
lain: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sejak akhir tahun 2018 BKF melakukan
perubahan struktur dengan mengurangi jabatan struktural dan memperluas JF yang memiliki keahlian
pada analisis kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan kerja-kerja kolegial yang
diperlukan BKF dalam menjawab permasalahan fiskal yang dihadapi pemerintah. Dengan semakin
minimnya jabatan struktural dan diperluasnya jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di BKF
membuat kualitas rekomendasi kebijakan di bidang fiskal yang dikeluarkan BKF kepada pemerintah
menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya yang dikerjakan secara individual dan hirarkis.

Struktur lama BKF sangat “gemuk” dimana pada satu unit kerja setingkat pusat (JPT pratama)
terdapat enam bidang (administrator) kemudian setiap bidang terdapat empat subbidang (pengawas).
Struktur hirarkis seperti ini sangat menyulitkan gerak organisasi dalam menyikapi kecepatan dalam
perumusan kebijakan fiskal yang berubah sangat cepat. Struktur baru BKF memangkas sebagian besar
jabatan struktural yang ada sehingga dalam satu unit kerja setingkat Pusat (eselon II) hanya terdapat
dua bidang, yakni: (1) bidang tata kelola dan pengelolaan kinerja untuk mendukung manajemen kantor
(ketatalaksanaan, kinerja dan risiko, keuangan, administrasi SDM, urusan rumah tangga, serta
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kearsipan); (2) bidang program analisis kebijakan (perencanaan kegiatan unit, pengelolaan kelompok
fungsional dan tim kerja, alokasi sumber daya, pemantauan dan evaluasi, kegiatan analisis, dan
pengelolaan pengetahuan). Sedangkan empat bidang lainnya menjadi kelompok kerja (pokja) yang diisi
jabatan fungsional dan peneliti. Analis Kebijakan bertugas dalam penyusunan kajian dan analisis
kebijakan, rekomendasi kebijakan, komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi, dan negosiasi
kebijakan. Sedangkan Peneliti bertugas memberi masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan,
evaluasi kebijakan untuk jangka yang lebih panjang, pengusulan isu-isu kebijakan. Kepala Pusat (JPT
pratama) memiliki tugas kunci dalam pemberian arahan mengenai pelaksanaan kegiatan analisis
kebijakan dan perumusan rekomendasi kebijakan, pengambilan keputusan rekomendasi kebijakan,
sampain dengan penetapan rekomendasi kebijakan (gambar 8).

Gambar 8. Transformasi BKF Kemenkeu dan Optimalisasi Peran JF

Sumber: BKF, Kementerian Keuangan (2019)

Sejak diberlakukannya Peraturan LIPI Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
LIPI mengatur tentang susunan organisasi LIPI yang memisahkan fungsi utama dan fungsi pendukung
setiap unit kerja yang ada di LIPI. Dalam peraturan dimaksud, unit kerja/satuan kerja yang ada di LIPI
hanya mengurusi substansi tugas dari unit kerja/satuan kerja tersebut dan tidak lagi dibebani urusan-
urusan pendukung yang bersifat administratif. Urusan-urusan pendukung yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan, inventarisasi barang milik negara (BMN), persuratan, kearsipan dan rumah
tangga ditangani oleh unit kerja pendukung yang berada di bawah sekretariat utama. Secara status,
unit kerja pendukung dimaksud berada di bawah settama namun posisi kedudukannya berada di unit
kerja/satuan kerja masing-masing yang ada di LIPI. Struktur lama LIPI sangat gemuk dimana pada satu
satuan kerja setingkat pusat terdapat tiga bagian/bidang kemudian setiap bagian/bidang terdapat dua
atau tiga subbagian/subbidang. Struktur hirarkis seperti ini sangat membebani gerak organisasi dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai satuan kerja di bidang penelitian/riset dan membuat SDM
penelitian (JF peneliti) banyak ditarik menjadi pejabat struktural (administrator dan pengawas). Struktur
baru LIPI memangkas sebagian besar jabatan struktural yang ada sehingga dalam satu satuan kerja
setingkat pusat hanya terdapat satu bidang dan satu subbagian tata usaha yang mengurusi
ketatausahaan penelitian dan fungsi utama satuan kerja dikerjakan oleh para JF peneliti yang terbagi
dalam kelompok penelitian (kelti) yang bergerak dinamis sesuai dengan keahliannya masing-masing.

LAN merupakan salah satu LPNK yang telah lama menerapkan perampingan struktur dan
pengkayaan fungsi organisasi karena memang peran dari lembaga ini yang selalu melahirkan
pembaharuan administrasi negara (Dwiyanto, 2016). Hal tersebut semakin dikuatkan seiring dengan
lahirnya UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka
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LAN melakukan restrukturisasi kelembagaannya melalui Peraturan LAN No. 1 tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja LAN. Struktur unit kerja yang ada di LAN tidak seragam menyesuaikan
dengan kebutuhan unit kerja tersebut, pada unit kerja yang tidak bersentuhan dengan pelayanan
langsung (direct service) seperti unit kerja kajian dan inovasi hanya terdiri dari satu orang kepala pusat
(JPT pratama) dan satu orang kepala bagian administrasi (administrator) serta kelompok JF yang
dibagi secara tematik. Sedangkan struktur unit kerja pengembangan kompetensi yang berkaitan
dengan pelayanan terhadap instansi lain dan peserta pelatihan, maka strukturnya menyesuaikan
dengan kebutuhan unit kerja dimaksud yang terdiri dari JPT pratama, administrator dan pengawas.

Dari ketiga K/L di atas, tampak bahwa upaya perampingan struktur dan pengkayaan fungsi
organisasi semakin sangat dibutuhkan di era saat ini yang mensyaratkan gerak birokasi pemerintahan
yang lebih gesit untuk menghadapi perubahan global yang begitu cepat. Semakin ramping struktur
birokrasi yang ada, maka akan semakin cepat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Praktik
serupa juga seharusnya dapat diterapkan di stakeholders terkait bidang dengan mendorong dan
mengoptimalisasi peran JF. Hal ini sejalan dengan konsep McKinsey yang menyampaikan bahwa
struktur organisasi modern seperti organisme yang hidup yang mampu beradaptasi dengan tuntutan
perkembangan zaman secara cepat.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam upaya mengakselerasi pembangunan sektor industri melalui agenda Making Indonesia

4.0, maka diperlukan penguatan birokrasi pemerintahan sebagai salah satu pelatuk (trigger) akselerasi
pembangunan yakni melalui penguatan JF sebagai tulang punggung (backbone) birokrasi di Indonesia.
Adapun jenis JF dimaksud, antara lain: penyuluh perindustrian, instruktur, perencana, perekayasa,
intelijen perindustrian, statistisi, analis big data, pengawas standar industri, asesor manajemen mutu
industri, peneliti, analis kebijakan, perancang peraturan perundang-undangan, diplomat, dan promotor
investasi. Selain memperkuat peran JF yang sudah ada, terdapat usulan JF baru yang diperoleh,
antara lain: intelijen perindustrian, pengawas standar industri, analis big data dan promotor investasi.
Intelijen perindustrian diharapkan dapat mengumpulkan data dan informasi perkembangan industri
dunia untuk mengatasi perubahan isu-isu yang bersifat kritikal khususnya kebutuhan bahan baku
industri. Pengawas standar industri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau
pemberlakuan standar industri. Analis big data turut diperlukan untuk mendukung data statistik
tradisional dengan mengolah dan menganalisa big data untuk mengetahui pola tersembunyi, korelasi
yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi pelanggan dan informasi bisnis berguna lainnya di era
digitalisasi. Promotor investasi bertugas untuk mendorong kerja sama dengan manufaktur besar dunia
serta menawarkan insentif menarik.

Dalam rangka mendorong pengarusutamaan JF di dalam birokrasi, maka kejelasan
kesejahteraan JF yang lebih layak juga perlu diatur utamanya pada lingkup pemerintah daerah
mengingat tidak ada kelas jabatan dalam menentukan tunjangan bagi JF di lingkup pemerintah daerah.
Dalam meningkatkan kualitas kompetensi pengampu JF, hendaknya unit kerja yang mengurusi
pengembangan SDM perlu mengalokasikan program dan anggaran pengembangan kompetensi bagi
para JF, mengingat pengembangan kompetensi saat ini masih terlalu structural minded. Agar JF dapat
berkinerja secara optimal, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip agile buraucracy secara menyeluruh
dengan mengedepankan pemangkasan struktur (administrator dan pengawas) dan menggantinya
melalui perluasan JF yang dibagi secara tematik di semua lini birokrasi. Untuk kompetensi tertentu di
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JF dapat merekrut PPPK yang memiliki skill dan kompetensi khusus sebagai optimalisasi kinerja
sekaligus transfer pengetahuan (transfer knowledge) dan transfer pengalaman (transfer experience) di
lingkungan birokrasi. Optimalisasi pendidikan tinggi dan asosiasi profesi pada masing-masing JF untuk
melakukan sertifikasi profesi agar ada link and match profesi dengan sektor privat sehingga para PNS
pengampu JF dapat berkarya lebih produktif dengan melakukan second carrier pasca purna dari PNS.
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Abstrak

Corona Virus Desease-19 (COVID-19) merupakan virus yang beberapa bulan terakhir telah
berdampak sangat signifikan bagi masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Dampaknya tidak
hanya secara medis namun juga non medis, berupa dampak sosial ekonomi yang terjadi
hinga saat ini. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yaitu sebuah metode yang
menggunakan literatur baik jurnal, buku maupun berita dari media massa. Penelitian ini
menunjukkan bahwa justru di tengah pandemi, banyak daerah yang mampu berinovasi untuk
mengurangi dampak yang terjadi khususnya dampak sosial ekonomi. Selain itu, inovasi juga
muncul untuk mengurangi penyebaran virus. Inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah,
diantaranya: Drone pendeteksi orang yang terjangkit virus, pasardesa.id, Fight Covid-19,
SALUR dan JAGA ASA. Inovasi di tengah pandemi merupakan suatu keharusan untuk
meningkatkan kinerja Pemerintah daerah secara efektif dan efisien, untuk meminimalisasi
dampak COVID-19.

Kata Kunci: Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah, Inovasi pandemi Covid-19

Abstract

Corona Virus Disease (COVID-19) is a virus which recent months bring very significant
effect not only on people in the world even Indonesia. The impact does not only occur
medically with the number of victims who fell and contracted the virus, but non-medical
impacts also occur. The non-medical impacts are socio economic that has occurred since this
pandemic until now. The method used is the study of literature, which is a method that uses
literature both journals, books and news from the mass media. This research shows that
precisely in the midst of a pandemic, many regions are able to innovate to reduce the impact
especially socio economic impact. In addition, innovation also appears to reduce the spread
of viruses. Innovations that have been made by the Local Government include: Drone
detection of people infected with the virus; pasardesa.id; Fight Covid-19; SALUR and JAGA
ASA. Innovation in the midst of a pandemic is a must because local government innovations
can improve performance effectively and efficiently, so that the impact caused by COVID-19
can be minimized.

Keywords: Local Innovation, Regional Government, Pandemic Covid-19’s Innovation
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PENDAHULUAN

Virus Corona (COVID-19) yang telah menyebar dari Negara Tiongkok akhir tahun lalu

telah ditetapkan oleh WHO sebagai Pandemi. Pandemi menurut WHO adalah situasi ketika

populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari

mereka jatuh sakit. Sementara dalam KBBI, Pandemi berarti wabah yang berjangkit serempak

di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Di Indonesia sendiri, Presiden

mengumumkan adanya korban COVID-19 pada awal Maret 2020. Hingga saat ini korban

terinfeksi sudah masuk angka puluhan ribu serta ribuan orang meninggal karena virus ini.

Situasi dan kondisi seperti ini terjadi juga setidaknya di 213 negara di dunia. Setiap negara

melakukan yang terbaik bagi rakyatnya dengan berbagai cara. Beberapa negara berhasil

menekan laju penambahan pasien terkonfirmasi COVID-19 seperti Korea Selatan namun

beberapa negara juga masih berjuang untuk mengatasinya seperti Amerika Serikat dan Italia.

Pandemi ini memiliki banyak dampak, tidak hanya medis tetapi juga non medis seperti

ekonomi dan sosial budaya. Kementerian keuangan mencatat paling tidak ada delapan (8)

dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi ini, antara lain: (1) Sampai 11 April 2020 lebih

dari 1,5 juta terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan; (2) Purchasing

Managers Index (PMI) Indonesia di bawah level 50 yakni hanya 45,3 pada Maret 2020; (3)

lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari; (4)

sekitar Rp 207 miliar pendapatan yang hilang di sektor pelayanan udara; (5) angka turis

menurun hingga 6.800 per hari; (6) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat

mencapai 50%; (7) impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 turun 3,7% year to date

(ytd); dan (8) inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year (yoy)

disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak.

Dampak sosial budaya juga tidak dapat dinafikkan terjadi karena kehadiran virus yang

diduga menyerang sistem pernafasan ini. Sejak adanya instruksi pemerintah untuk melakukan

kerja dari rumah, sekolah dari rumah dan beribadah dari rumah, maka kegiatan masyarakat

secara sosial dan budaya juga mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia yang terkenal

senang melakukan aktivitas secara komunal, kini harus dibatasi. Aktivitas fisik di luar rumah

juga mulai berkurang untuk memutus mata rantai penyebaran virus selama vaksin belum

ditemukan. Mengutip apa yang dikatakan Kriminolog Universitas Indonesia, Reza Indragiri

Amriel bahwa orang yang merasa frustasi akan melakukan agresi bisa pada oranglain ataupun

diri sendiri. Hal itulah yang dapat menjadi salah satu alasan meningkatnya tingkat

kriminalitas hingga 19.72% selama pandemi COVID 19 ini berlangsung.

Berbagai dampak yang terjadi tentunya tidak dapat dibiarkan begitu saja. Perlu adanya

upaya agar dampak ini tidak berpengaruh besar terhadap kehidupan masyakat. Penelitian ini
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mengkaji upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak-dampak yang

terjadi karena COVID-19. Upaya yang dimaksud adalah upaya yang merupakan ide baru atau

inovasi yang dilakukan daerah untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas maupun

menanggulangi dampak pandemi ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi literatur melalui beberapa literatur seperti buku, jurnal

maupun berita-berita dari media massa. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80) Studi

Literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah

buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan

permasalahan yang sedang dikaji sebagai bahan rujukan untuk pembasan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, data diambil dari beberapa literature termasuk media massa terkait

inovasi daerah maupun dampak COVID-19. Selain itu, peneliti juga informasi tetang inovasi

Pemerintah daerah melalui webinar yang dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan

Kementerian Dalam Negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi ini telah membuat banyak negara yang terinfeksi berlomba-lomba untuk

mencegah penyebaran virus sekaligus membuat strategi untuk mengurangi dampak yang

terjadi. Tidak terkecuali Indonesia sebagai negara yang terdiri dari 34 Provinsi serta 514

Kabupaten/Kota dengan 75.436 desa di dalamnya tentu harus memiliki strategi yang berbeda

dengan negara lain. Sejak awal diumumkan adanya korban dari virus ini, pemerintah telah

mengambil beberapa langkah strategis, antara lain: Wisma atlet jadi RS. Darurat Corona;

Impor alat kesehatan dari Tiongkok yang berupa Alat Pelindung Diri (APD), masker bedah

dan masker N95, dan alat rapid tes; serta menyiapkan fasilitas isolasi pasien.

Sejauh ini kebijakan yang telah diambil pemerintah telah tertuang dalam beberapa

peraturan antara lain: (1) Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi

anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;

(2) Keppres No.9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang

gugus tugas percepatan penanganan COVID-19; juga (3) PP No.21 tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Meski demikian dari keseluruhan daerah di Indonesia pada akhir bulan April 2020 hanya

ada 2 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota yang menetapkan PSBB, yaitu: Provinsi DKI Jakarta

dan Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten

Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru,

Kota Makassar, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi,

Kabupaten Sumedang, Kota Tegal, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Surabaya,
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Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Dengan adanya PSBB ini sejumlah kegiatan publik

dibatasi seperti diliburkannya sejumlah perkantoran atau instansi, kegiatan keagamaan yang

bersifat komunal hingga pembatasan transportasi. Dengan adanya kebijakan PSBB ini, maka

tidak sedikit dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak yang timbul serta

mencegah penyebaran virus. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 bahwa perlu ada langkah cepat, tepat, fokus,

terpadu, dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri selaku pembina juga telah mengeluarkan Surat Edaran

nomor 440/2622/SJ terkait pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19

yang melibatkan pemerintah daerah. Melalui edaran tersebut disampaikan bahwa tiap daerah

baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diminta untuk mengeluarkan kebijakan dalam

penanganan dampak dan penularan COVID-19. tidak hanya Surat Edaran saja tetapi ada juga

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan

Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Keputusan

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor

177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka

Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian

Nasional.

Meskipun di tengah keterbatasan, beberapa pemerintah daerah bukan hanya mampu

mengatasi dampak dengan cara yang biasa tapi bahkan mampu membuat cara-cara baru

dalam menghadapi situasi ini. Semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaran

Pemerintahan Daerah seperti ini disebut dengan Inovasi Daerah menurut Peraturan

Pemerintah No.38 Tahun 2017. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berinovasi

membuat drone untuk mendeteksi orang yang terjangkit virus. Lebih tepatnya, drone yang

diterbangkan di pusat-pusat keramaian seperti pasar dan jalan-jalan ini mampu mendeteksi

suhu tubuh orang di atas normal. Namun fungsi drone tidak hanya itu, dengan

menyambungkannya ke perangkat audio, drone ini mampu mengeluarkan suara himbuan

mengenai social dan physical distancing.

Tidak hanya Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan inovasi di tengah pandemi ini

tapi di bidang yang lain telah dilakukan di Desa Panggungharjo, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta. Saat pandemi ini masuk ke Indonesia, mereka melakukan pendataan kesehatan

pada warga. Secara mandiri warga dapat melapor ke pusat pendataan Panggung Tanggap

Covid (PTC). Melalui hal ini, Pemerintah Desa dapat mengetahui jumlah warga yang sehat,

warga yang sehat dengan gejala non indikatif juga yang menyatakan sebagai pelaku

perjalanan.  Panggungharjo bahkan mendata tiga orang yang punya riwayat perjalanan

dan/atau kontak dengan positif Covid-19. Sebanyak 17 orang menyatakan punya riwayat
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perjalanan dan/atau kontak dengan positif Covid-19 disertai dengan gejala

indikatif/non-indikatif. Adapun 35 orang menyatakan punya riwayat perjalanan dan/atau

kontak dengan positif Covid-19 disertai dengan gejala indikatif/non indikatif dan penyakit

penyerta. Setelah mengetahui data kesehatan warga, ada tindaklanjut dari perawat desa yang

bekerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap ODP

(Orang Dalam Pengawasan).

Selain itu, Pemerintah desa juga membuat platform pasar digital bagi warga

Panggungharjo. Inovasi ini muncul sebagai sebuah antisipasi agar ekonomi masyarakat desa

stabil juga menjamin ketahanan pangan warga desa. Pasardesa.id merupakan solusi bagi

800an toko/warung di Panggungharjo untuk memasarkan produk mereka selama pandemi ini

berlangsung. Inovasi ini tidak hanya menjaga stabilitas harga pasar tapi juga memiliki 4 nilai,

yaitu: mitigasi, solidaritas, kolaborasi, dan ekonomi berbagi. Mitigasi yang dimaksud adalah

dengan adanya platform ini ikut melakukan pencegahan dan penyebaran COVID-19. Nilai

solidaritas yang coba disampaikan pada inovasi ini yaitu adanya pemberian cashback 20

persen untuk belanja di atas Rp 250 ribu berupa paket sembako yang wajib diberikan kepada

warga desa yang membutuhkan. Pemberdayaan seluruh warung dan toko di desa setempat

sebagai penyedia kebutuhan pokok masuk dalam nilai kolaborasi. Sedangkan nilai ekonomi

berbagi adalah agar tetap mempertahankan warga desa tidak perlu belanja ke luar desa demi

menekan penyebaran virus corona.

Aplikasi lain juga telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, yaitu aplikasi FIGHT COVID 19 untuk melacak pergerakan Orang Tanpa Gejala

(OTG), Orang Dalam Pantauan (ODP), dan Pasien Positif. Aplikasi ini awalnya dibuat oleh

salah satu warga Provinsi Bangka Belitung, kemudian dipakai oleh Pemerintah untuk

mempermudah pelacakan terkait penyebaran virus. Pertama kali aplikasi ini diterapkan di dua

bandara yakni Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara HAS Hanadjoedin Belitung,

untuk mempermudah Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 memantau para OTG

dan ODP.Para penumpang yang masuk melalui kedua bandara tersebut akan diminta untuk

mengunduh aplikasi FIGHT COVID 19, sehingga gugus tugas akan mudah memantau dan

melacak para OTG dan ODP ini.

Tidak hanya mengunduh aplikasi namun setiap orang yang masuk provinsi ini juga

menggunakan gelang yang sudah tertera barcode. Barcode ini akan terhubung dengan

aplikasi dan tersambung otomatis ke pusat control gugus tugas yang memantau para OTG dan

ODP tersebut. Pada saat mereka keluar rumah, pada layar monitor akan tampak warna yang

berubah, tanda yang bergerak serta muncul keterangan seperti nama, tanggal kedatangan, dan

posisi dari tanda-tanda itu. Apabila hal itu terjadi, maka satgas akan menghubungi Kabupaten

Kota atau Desa agar menghubungi orang tersebut untuk diberikan peringatan. Jika mereka

tidak menghiraukan peringatan, maka mereka akan diisolasi di satu tempat khusus yang telah
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disiapkan selama 14 hari. Melalui aplikasi ini juga orang yang terlacak diminta untuk

melakukan tes PCR dan rapid test.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor lebih fokus untuk mengatasi dampak ekonomi

yang terjadi pada warganya melalui aplikasi Sistem Kolaborasi dan Solidaritas untuk Rakyat

(SALUR) dan Jaringan Keluarga Asuh Kota Bogor (JAGA ASA). Daftar penerima bantuan di

aplikasi SALUR dapat mendeteksi penerima bantuan ganda. Apabila tidak terdata dapat

melakukan pengajuan untuk diverifikasi kembali. Dengan adanya aplikasi ini, para penerima

bantuan tidak akan merasa dicurangi atau merasa bahwa dirinya mengalami ketidakadilan.

Lebih lanjut Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan program yang mengakomodir

warganya yang tidak terdata dalam daftar penerima bantuan baik dari Pemrintah Pusat,

Provinsi, maupun Kota Bogor. Pada kenyataannya warga-warga tersebut tidak lagi memiliki

penghasilan karena terdampak pandemi ini.

Upaya-upaya yang telah dilakukan beberapa Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa

inovasi mampu menjadi solusi atas situasi pandemi yang terjadi sekarang ini. Dengan adanya

iovasi daerah yang disebutkan di atas, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan

efisiensi dalam mendeteksi penyebaran virus corona serta mengurangi dampak sosial

ekonomi yang terjadi. Pada prinsipnya inovasi daerah berorientasi kepada kepentingan umum

sehingga tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja sesuai dengan Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014 juga Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2018.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Di tengah pandemi seperti ini, inovasi daerah menjadi sebuah keharusan agar dapat

mencegah penyebaran virus dan meminimalisir korban. Selain itu, adanya inovasi juga

membantu mengurangi dampak sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pemerintah

Daerah telah mengupayakan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakatnya, baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan hingga ke tingkat Desa.

Namun demikian dalam peraturan terkait inovasi daerah yang telah ada belum ada

pengaturan mengenai inovasi daerah di tengah pandemi, sehingga perlu ada pengaturan lebih

lanjut mengenai ini. Selain itu perlu adanya database

mengenai inovasi yang hadir sebagai solusi di tengah bencana dengan demikian inovasi

tersebut dapat dilakukan apabila menghadapi situasi yang sama di kemudian hari.
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