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Abstrak

Kajian bertujuan mendeskripsikan revolusi industri 4.0 dan fenomena disrupsi inovasi, mengidentifikasi
tantangan RIN 4.0 dan implikasinya bagi kesiapan Pemerintah Daerah. Pendekatan kualitatif digunakan
dengan metode telaah kepustakaan untuk memperoleh data dan informasi dari jurnal ilmiah, buku dan
media online. Hasil kajian menunjukan bahwa RIN 4.0 dan fenomena disrupsi inovasi menimbulkan
perubahan di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah menghadapi  empat tantangan di
era RIN 4.0, yaitu: sumberdaya manusia aparatur kurang memadai di bidang TIK, penerapan e-
government yang belum optimal, kesiapan infrastruktur TIK yang terbatas dan kepemimpinan dan budaya
organisasi yang kurang mendukung perubahan. Rekomendasi hasil kajian adalah: mendorong peningkatan
kompetensi aparatur di bidang TIK yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk
pendayagunaan TIK di daerah; Pemerintah Daerah membangun komitmen untuk pengembangan
ekosistem TIK melalui visi dan misi, dukungan regulasi dan kebijakan pengembangan TIK yang
diimplementasikan dalam program dan kegiatan disertai alokasi anggaran; melakukan perubahan budaya
organisasi agar aparatur bekerja cepat dengan memanfaatkan teknologi digital dan mendorong kerjasama
dengan swasta dan publik untuk berinvestasi di ranah digital.

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

Abstract
Study aims to describe the Industrial Revolution 4.0 (RIN 4.0) and innovation disruption
phenomena, To identify the challenges of RIN 4.0 and their implications for Local Government
readiness. 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 RIN 4.0 and the phenomenon of innovation disruption caused changes in all aspects of
people's lives. Local governments face 4 (four) challenges in the RIN 4.0 era, namely:
inadequate human resources in the field of ICTs, the application of e-government has not been
optimal, limited ICTs infrastructure also the leadership and organizational culture that is less
supporting change. This study recommends: First, to encourage ICTs competence of the
apparatus which is relevant with Local Government needed. Second, the Local Government
builds a commitment to build the ICTs ecosystem through vision and mission, ICTs development
regulations and policies implemented in programs and activities accompanied by budgetary
allocations, changes organizational apparatus’s culture that can be work by utilizing digital
technology and third, encourages cooperation with the private and the public sector to invest in
the digital field.

Keywords: industrial revolution 4.0, disruption, ICT, readiness, local government
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A. PENDAHULUAN
Revolusi Industri 4.0 (RIN 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“. Kondisi ini secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia
berpikir, cara hidup dan cara berhubungan individu satu dengan yang lain. Era ini mendisrupsi
berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya di bidang ekonomi dan bisnis
namun juga di bidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Sejalan dengan pendapat tersebut,
World Economic Forum (2018) memprediksi RIN 4.0 dengan proses digitalisasi telah
menyebabkan perubahan struktur ekonomi dan sosial diantaranya hilangnya banyak jenis
pekerjaan yang tergantikan dengan sistem otomatisasi dan muncul peluang tenaga kerja hingga
2.1 juta jenis pekerjaan baru di Tahun 2025. RIN 4.0 disatu sisi memberikan peluang bagi
kehidupan manusia namun di sisi lain menimbulkan ancaman seperti terjadinya pengangguran
karena pekerjaan manusia yang digantikan oleh penggunaan mesin (otomatisasi). Ancaman bagi
ketentraman dan ketertiban masyarakat akibat penggunaan media sosial yang kerap menyebarkan
informasi yang bersifat hoaks dan memprovokasi stabilisasi politik dan ekonomi.

Merespon kondisi ini, sektor pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah perlu
melakukan langkah antisipatif untuk merespon dan mengantisipasi perubahan yang terjadi.
Pentingnya upaya membangun kesiapan, karena pemerintah berperan penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang lebih
sejahtera, diantaranya dengan mendayagunakan perkembangan teknologi untuk layanan publik,
tata kelola pemerintahan guna peningkatan daya saing daerah. Menurut Renald Kasali (2007)
pemerintah harus menyadari dan jangan terperangkap dalam masa lalu, merasa cemas, dan
bersikap resisten terhadap perubahan yang sebenarnya tidak bisa dilawan. Ketidakmampuan
untuk beradaptasi dapat menyebabkan organisasi pemerintahan terlindas oleh perubahan
sebagaimana telah terjadi pada organisasi bisnis.
Membangun kesiapan menghadapi era disrupsi merupakan upaya untuk menjaga eksistensi suatu
negara. Novel futuristik yang ditulis oleh Singer dan Cole (2015) telah memprediksi sejumlah
negara yang gagal beradaptasi dan mengantisipasi perubahan akibat kemajuan teknologi. Bahkan
Indonesia adalah termasuk dalam salah satu negara yang telah diprediksi masuk dalam kategori
“negara gagal Tahun 2025” dan hilang dari peta dunia di Tahun 2030 jika tidak mampu
mengantisipasi perubahan.

Tantangan mendayagunakan teknologi yang berkembang RIN 4.0 untuk meningkatkan
layanan publik dan  menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau dari aspek-aspek
berikut: pergeseran jenis pekerjaan dari yang berbasis fisik ke virtual; pekerjaan yang
memanfaatkan big data analysis, machine learning dan artificial intelligence, menciptakan
virtual office; termasuk pengalihan tenaga manusia ke penggunaan robot otomatis.. Implikasinya
adalah pertama, dalam memberikan layanan pemerintah mampu memberikan kemudahan
informasi kepada masyarakat yang bersifat real time dari berbagai kanal (media online,
website/Portal, Email, dll). Masyarakat memperoleh akses layanan tanpa kehadiran secara fisik
hadir di kantor pemerintah. Kegiatan rutin birokrasi melalui proses otomatisasi  sehingga secara
berangsur angsur pekerjaan petugas dapat diselesaikan mesin secara yang lebih efisien dan
memotong rantai birokrasi. Kedua, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
penerapan e-governance melalui digitalisasi data dan informasi seperti e-budgeting, eproject
planning, system delivery, e-controlling, e-reporting hingga e-money. Penerapan e-governance
untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah dan menurunnya angka
korupsi (Priyatno,2018).
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Berkaitan dengan uraian diatas tujuan kajian adalah mendeskripsikan RIN 4.0 dan fenomena
disrupsi inovasi yang terjadi, tantangan dan upaya pemerintah daerah membangun kesiapan di
era RIN 4.0. Objek kajian adalah pemerintah daerah karena Pemerintah Daerah memiliki peran
penting dalam memberikan layanan publik, menciptakan tata kelola pemerintahan untuk
meningkatkan daya saing daerah.

Arti kesiapan mengacu pada definisi kesiapan menurut James Drever (dalam Slameto,
1995) yakni kemampuan untuk memberi respon atau reaksi (readiness means preparedness to
respond or react). Sementara definisi Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Ayat 2 UU No 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah Sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. Sesuai tujuan kajian, maka kesiapan pemerintah daerah yang
dimaksudkan dalam kajian ini adalah kemampuan pemerintah daerah yakni kepala daerah dan
perangkatnya untuk memberi respon dan bereaksi mengantisipasi perubahan di era RIN 4.0.

Upaya membangun kesiapan di era RIN 4.0 telah dikaji oleh peneliti sebelumnya, namun
sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada kajian yang khusus mengkaji
kesiapan pemerintah daerah agar mampu mendayagunakan elemen-elemen RIN 4.0 untuk
kepentingan daerah. Beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti disajikan
pada  Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Kesiapan Menghadapi RIN 4.0

Penulis//Judul Fokus Kajian Metode Hasil kajian

Slusarczyk B. (2018)
Industry 4.0-Are We
Ready?

Mengkaji sikap
pengusaha
menghadapi RIN 4.0,
mengkaji kesiapan
menerapkan elemen-
elemen konsep indutri
4.0 di perusahaan dan
hambatan yang
mengancam
perusahaan.

Menganalisis data
sekunder dari penelitian
lembaga negara,
konsorsium dan
perusahaan juga analisis
dokumen-dokumen yang
mendeskripsikan tantangan
perusahaan di era RIN 4.0

Dalam menghadapi Industri 4.0, pengusaha
menunjukkan kesiapan untuk penerapan
elemen-elemen Industri 4.0 dan mayoritas
wirausaha  mengakui konsep Industri 4.0
sebagai peluang pengembangan dan
peningkatan daya saing,

Laura Alcaide Muñoz
and Manuel Pedro
Rodríguez Bolívar
(2018)
Experiences of E-
government
Development
Implementation in
Developing
Countries:
Challenges and
Solutions

Mengkaji pentingnya
penerapan TIK di
negara berkembang
dan tantangan serta
solusi membangun
kesiapan pemerintah
untuk penerapan TIK

Menggunakan metode
kualitatif serta studi
pustaka dengan
menganalisis penerapan
TIK di negara-negara
berkembang.

Penerapan TIK di negara berkembang untuk
meningkatkan pembangunan sosial dan
ekonomi serta menguatkan demokrasi.
Tantangan yang dihadapi adalah lemahnya
strategi perencanaan strategi TIK,
teknologi, organisasi dan manajemen, sistem
teknologi (kesesuaian jenis teknologi dan
skill) kepemimpinan dan hambatan
kebijakan.
Strategi membangun kesiapan membangun
TIK adalah penguatan perencanaan TIK,
perbaikan struktur organisasi dan
manajamen pengelola TIK, adaptasi sistem
teknologi dan membangun komitmen
pemimpin.

Novi Kurnia & Santi
Indra Astuti (2017)
Peta gerakan Literasi
Digital di Indonesia:
Studi Tentang pelaku,
Ragam Kegiatan,
Kelompok Sasaran
&  Mitra.

Menanalisis dan
melakukan pemetaan
gerakan literasi digital
di Indonesia dan
langkah membangun
literasi digital.

Menggunakan metode desk
study dan case study.
Sebanyak  56 peneliti dari
28 prodi dari 26 perguruan
tinggi dilibatkan dalam
kajian. Menganalisis 342
kegiatan literasi digital di 9
kota di Indonesia dan
memetakan 342 kegiatan.

Pelaku gerakan literasi digital didominasi
oleh perguruan tinggi.Langkah membangun
gerakan literasi digital dengan metode
ceramah untuk sosialisasi namun bersifat
satu arah. Target sasaran kegiatan literasi
digital adalah kaum remaja/pelajar dan mitra
terbanyak berasal dari kalangan sekolah.
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Banu Prasetyo dan
Umi Trisyanti (2018)
RIN 4.0 Dan
Tantangan
Perubahan Sosial.
Iptek Journal of
Proceeding
Prosiding SEM

Mengkaji strategi
membangun kesiapan
Perguruan Tinggi
mengantisipasi
dampak negatif
perkembangan
teknologi.

Menggunakan metode
kualitatif. Data berasal dari
kajian studi pustaka yang
dianalisis
secara hermeneutik
filosofis.

Strategi untuk membangun kesiapan dari
aspek humaniora adalah dengan menyiapkan
pendidikan yang link and match dengan
kebutuhan revolusi industri serta
pendidikan
nilai-nilai kemanusiaan dalam aspek sosial
humaniora.

Retno Wulan
Sekarsari dan Tedy
Winarno (2018)
Smart Kampung
Sebagai Wujud
Kemajuan Sistem
Administrasi Dan
Manajemen Di Desa
Ketapang,
Kecamatan Kalipuro,
Kabupaten
Banyuwangi

Mendeskripsikan
Implementasi
Program “Smart
Kampung” di Desa
Ketapang, Kabupaten
Banyuwangi

Menggunakan metode
wawancara dan catatan
lapangan. Analisis data
dilakukan melalui  tahapan
reduksi data, penyajian
data, kesimpulan dan
verifikasi.

Program Smart Kampung
memanfaatkanTIK untuk layanan
masyarakat   secara terintegrasi di wilayah
yang terisolir. Smart Kampung sebagai
sarana meningkatkan kualitas SDM dan
ekonomi dengan memanfaatkan  potensi
desa.

Moch. Ali Mashuri,
Subagyo Adam dan
Ratna Aziz Prasetyo
(2019)
Optimalisasi Peran
Generasi Millenial
Dalam Pelayanan
Publik Berbasis ICT
Di Pemerintah
Daerah Sidoarjo

Mengkaji
optimalisasi
jangkauan pelayanan
publik yang dilakukan
oleh Pemerintah
terhadap  Generasi
Millenial

Menggunakan metode
penelitian kualitatif,
mengkaji keadaan subyek
dan obyek penelitian
berdasarkan fakta-
fakta.Teknik pengumpulan
data adalah kepustakaan
dan observasi lapangan.

Agar optimal maka pelayanan publik
berbasis TIK memanfaatkan instagram,
facebook, dan twitter, terutama untuk
pengaduan dan informasi terbaru dari
instansi pemberi

Darmawan
Napitupulu dan Dana
Indra Sensuse (2014)
“ The Critical
Success Factor Study
for E-government
Implementation

Mengkaji faktor-
faktor kritis
keberhasilan
implementasi e-
government

Menggunakan Meta-
Etnografi untuk
mensintesis temuan
kualitatif tentang 94 studi
dan 571 Konsep CSF
tentang keberhasilan
implementasi e-
government.

Berdasarkan hasil sintesis dikemukakan
model generik Success Factor untuk
implementasi e-government, Terdapat
55 faktor Keberhasilan implementasi e-
government.

David Ghichoya
(2005)
Factors Affecting The
Successful
Implementation of
ICT Project in
Government”

Mengidentifikasi
faktor-faktor yang
berpengaruh dalam
implementasi  TIK
dalam  pemerintahan
di negara berkembang

Kajian literatur yang
dilakukan penulis berhasil
mensistesis beberapa hasil
studi implementasi TIK.
untuk kemudian disusun
faktor faktor sukses
(Drivers dan Enabler
Factor) dan faktor
penghambat (barriers)

Faktor sukses  implementasi TIK di negara
berkembang adalah:
Visi dan Strategi, Dukungan Pemerintah,
Tekanan eksternal dan dukungan donor,
Berkembangnya harapan consumer
terhadap layanan , Perubahan teknologi,
modernisasi dan globalisasi
Faktor penghambat adalah: Infrastruktur,
Finance, Lemahnya sistem data, kurangnya
kompatibiitas, ketrampilan sumberdaya
personil, Gaya Kepemimpinan, budaya dan
birokrasi dan Sikap pelaksana

Sumber: disarikan berbagai sumber

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 inovasi disrupsi,
mengidentifikasi tantangan RIN bagi  Pemerintah Daerah dan langkah strategis yang harus

Jurnal Kelitbangan Volume  04 Nomor 02, Desember 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

87



dilakukan untuk membangun kesiapan dalam rangka mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan yang
terjadi di era Revolusi Indstri 4.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Revolusi Indutri 4.0 (RIN 4.0) pertama kali digunakan pada 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. Secara historis industri telah mengalami empat tahapan
yakni: Revolusi Industri 1.0 terjadi pada abad ke 18; 2) Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke
19-20; 3) Revolusi  Industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970an dan 4) RIN 4.0 yang
berlangsung saat ini dimulai di Tahun 2011 (Slusarczk, 2018).

Karakteristik RIN 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology)
yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor
industri (https://www.researchgate.net/publication/327105999), meliputi:
 Advanced Robotics adalah instrumen atau peralatan yang digunakan secara mandiri, yang

mampu berinteraksi secara langsung dengan manusia, serta menyesuaikan perilaku
berdasarkan sensor data yang diberikan. Fungsi utamanya adalah untuk memperpendek
waktu tunggu dan waktu layanan, sehingga lebih efisien.

 Artificial Intelligence (AI). AI adalah sistem mesin berteknologi komputer yang mampu
mengadopsi kemampuan manusia untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, sekaligus
meminimalisir risiko kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kerja manusia.

 Internet of Things (IoT). IoT merupakan teknologi yang memungkinan setiap instrumen
terkoneksi satu sama lain secara virtual, sehingga mampu mendukung kinerja operasional
usaha, pengawasan terhadap perfoma manajemen, serta peningkatan nilai guna output.

 Virtual and Augmented Reality, merupakan simulasi yang dilakukan oleh komputer dalam
membentuk sebuah realitas rekan. Teknologi ini mampu memanipulasi penglihatan manusia
sehingga seolah-olah berada di tempat atau lingkungan yang berbeda dari kenyataan
sesungguhnya. Sementara Augmented Reality adalah teknologi yang mampu menghasilkan
informasi dari kondisi lingkungan sebenarnya, lalu diproses secara digital dan digunakan
untuk tujuan tertentu.

 Additive Manufacturing merupakan otomatisasi proses produksi melalui teknologi 3D (three
dimentional) yang berpengaruh positif pada kecepatan pengolahan dan transportasi produk.

 Distributed Manufacturing merupakan konsep penempatan lokasi produksi dan
pengintegrasian proses produksi, sehingga bisa berada sedekat mungkin dengan konsumen
untuk menjawab kebutuhan riil mereka. Tujuannya adalah untuk mencapai economies of
scale, sekaligus mengurangi beban biaya (cost efficiency).

 Big Data, istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur
maupun yang tidak terstruktur. Big Data digunakan oleh dunia bisnis. Tidak hanya besar
data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data
tersebut.

RIN 4.0 telah menimbulkan fenomena disrupsi inovasi mencakup: (1) digitalisasi umum
dan komunikasi yang konstan antara individu, 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
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kecerdasan buatan dalam proses kontrol mereka. RIN 4.0 menyebabkan inovasi disrupsi yang
menempatkan penggunaan teknologi canggih sebagai aspek penting (Slusarczk, 2018).

Kata disrupsi merupakan kata serapan dari disruption yang berarti gangguan atau
kekacauan; gangguan atau masalah yang mengganggu suatu peristiwa, aktivitas, atau proses
(disturbance or problems which interrupt an event, activity, or process). Secara praktis, disrupsi
adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi dan “Internet of Thing” (IoT) atau “Internet
untuk Segala”. Istilah Distruption innovative (inovasi disrupsi) pertama kali diperkenalkan oleh
Christensen (1997) dalam artikel yang dipublis oleh Harvard Business Review dengan judul The
Innovator’ s Dilemma; When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Selanjutnya
Christensen  (2011) memperkenalkan istilah model disruptif innovation dalam buku yang
berjudul Disrupting Class; How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns.
Dalam buku ini inovasi disrupsi diartikan sebagai inovasi yang muncul secara perlahan dan tiba-
tiba yang dapat mengganggu sistem lama karena sifatnya yang lebih mudah dijalankan dan
praktis.

Disrupsi 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
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Mutiara, 2018). Adapun ciri disrupsi
inovasi seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ciri-Ciri Disrupsi Inovasi
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

Penjelasan terhadap Tabel 3 sebagai berikut: Teknologi mengubah manusia dari peradaban time
series menjadi real time. Saat ini penggunaan time series untuk prediksi masa depan telah
ditinggalkan menjadi penggunaan serba real time, data hari ini, detik ini langsung terolah dalam
big data dan secepat itu pula disimpulkan dan ditindaklanjuti. Teknologi mengubah owning
economy menjadi sharing economy dimana masyarakat hidup pada era asset-aset konsumtif
terbuka untuk digunakan bersama, saling berbagi, saling berkolaborasi tanpa harus memiliki
sumber daya sendiri. Teknologi mengubah situasi on the lane economy ke on demand economy,
teknologi masa lalu jauh dari kesegeraan, karena membutuhkan proses antrean dan menunggu,
saat ini konsumen memperoleh yang dibutuhkan saat itu juga (on demand). Teknologi dan
pemanfaatan big data memungkinkan terjadinya hal tersebut. Penawaran-permintaan dahulu
bersifat tunggal, berbeda dengan saat ini, dimana masyarakat hidup dalam dunia apps yang saat
bersamaan dikerjakan oleh puluhan bahkan ribuan jejaring. Kelima, kompetitor sudah tidak lagi
terlihat, dan langsung masuk ke sasaran di segala penjuru yang sudah tidak memiliki batas
geografi.

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 ragam konsumen; 3) Harga yang semakin murah dan
4) disrupsi melahirkan perubahan untuk merespon tuntutan dan kebutuhan konsumen di depan.
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Kamus Bahasa Indonesia mengartikan disrupsi adalah penggangu, pengacau, atau biang kerok.
Disruptif pada awalnya merupakan terjadi didunia ekonomi, khususnya di bidang bisnis.

Banyak contoh fenomena disrupsi inovasi menyebabkan munculnya model bisnis baru,
diantaranya: Nokia sebagai produser telepon genggam sirna menghadapi pesaing iphone dan
Samsung; Taksi konvensional tergeser menghadapi taksi online seperti Grab, Uber, Gojek;
Koran/majalah mulai kewalahan dan tergusur menghadapi media/surat kabar online; TV
konvensional mulai tersingkir oleh you tube 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; Perbankan konvensional
tergantikan oleh perusahaan financial technology (Fin Tech) yang sangat membantu pelanggan
yang tidak bankable, dengan data pelanggan di internet perusahaan fintech sanggup memutuskan
pemberian kredit hanya dalam waktu 15 detik.

Tidak hanya di dunia bisnis, menurut Rhenald Kasali (2018), disrupsi inovasi juga
merambah bidang pendidikan, pemerintahan, budaya, politik, dan hukum. Disrupsi di bidang
pendidikan, inovasi MOOCs yakni kursus belajar online yang mengancam eksistensi perguruan
tinggi.  Terjadi pergeseran paradigma belajar dari belajar di 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. Disrupsi di bidang politik,
munculnya gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan massa dan membentuk konsentrasi
massa telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial. Bidang budaya  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. Bidang hukum juga turut
terdisrupsi, peraturan-peraturan hukum harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada,
contohnya ketika kementerian perhubungan kesulitan membuat aturan untuk mengatur angkutan
online.

Disrupsi inovasi 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.

Di sektor transportasi, di Amerika sejak 2016, Taksi oline Uber dan Perusahaan Truk
Daimler melakukan tes berkendaraan tanpa pengemudi; Volvo akan mengkomersial truk tanpa
pengemudi dan di Tahun 2020 berada di komersialisasi penuh. Di Perancis, berkendaraan bus
tanpa pengemudi sejak Tahun 2016 di 5 (lima) stasiun Lyon . Kondisi ini menyebabkan 1,6 juta
pengemudi truk diperkirakan akan kehilangan pekerjaan mereka. 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 pemesanan hingga pengiriman.

Di sektor produksi, pabrik ‘Speed Factory’ secara otomatisasi, dimana 10 pekerja
menghasilkan 5 ratus ribu pasang sepatu per tahun (pabrik tradisional membutuhkan lebih dari
600 pekerja); Tahun 2017, pabrik di Atlanta menghasilkan 18 juta pasang per tahun sehingga
menghasilkan 36 kali dari pabrik Jerman tetapi hanya membutuhkan 16 kali jumlah pekerja
(total 160 pekerja). Foxconn memperkenalkan 40.000 robot sejak Mei 2016 mengurangi
110.000 pekerja menjadi 50.000 robot seharga USD 35.000 lebih baik dari pekerja USD 15 per
jam. Robot tidak pernah terluka, tidak lelah serta cepat dan akurat.
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Toko ritel melakukan proses otomatisasi, sebagai contoh: Wallmart menggunakan
Keranjang Swakemudi Pribadi 'Dash' yang memandu pelanggan saat mereka meminta produk ke
Dash, Dash dapat menghitung dan mengelola pembayaran, akibatnya Wallmart berencana
mengganti total 1,4 juta staf di AS dan sebanyak 2,1 juta staf di seluruh dunia. Supermarket
‘Amazon Go’ menggunakan aplikasi menghitung jumlah barang dan total tagihan serta
pembayaran otomatis melalui kartu kredit, diperkirakan 3,4 juta kasir terancam kehilangan
pekerjaan.

Profesi Pengacara digantikan oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelegent) 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, dimana
tingkat akurasi dalam menangani kasus-kasus ini mencapai sekitar 96%.

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 sekitar 550 penasihat investasi.

Pengurangan tenaga kerja juga akan melanda negara-negara di Asia Tenggara,
sebagaimana dilaporkan oleh The International Labour Organization (2018) yang menemukan
bahwa dua dekade ke depan, lebih dari setengah pekerja di 5 negara Asia Tenggara akan
tergantikan oleh robot. Sebanyak 137 juta pekerja atau 56 persen dari pekerja di Kamboja,
Indonesia, Philipina, Thailand dan Vietnam akan terdisrupsi oleh teknologi. Di Indonesia,
pekerjaan yang saat ini perlahan-lahan mulai tergantikan oleh mesin otomatis, diantaranya: teler
bank, wartawan, tukang koran, pak pos, 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. Di masa depan diperkirakan
65 persen murid SD di dunia akan bekerja pada lapangan pekerjaan yang belum pernah ada hari
ini. Sementara  Dampak positif di bidang lingkungan, estimasi World Economic Forum (2018)
periode Tahun 2015-2025 akan terjadi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metric ton
dari 3 (tiga) industry, yakni: elektronik (15,8 miliar), logistik (9,9 miliar) dan otomotif (540
miliar).

Tantangan di Era RIN 4.0 dan Langkah Strategis Membangun Kesiapan Pemerintah
Daerah

Tantangan RIN4.0 bagi Pemerintah daerah adalah bagaimana membangun kesiapan
sumberdaya manusia aparatur bidang TIK, mengoptimalkan penerapan e-government,
menyiapkan infrastruktur TIK dan digital serta membangun budaya birokrasi dan masyarakat
yang dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi (Setyabudi, 2018; Tri Widodo, 2019).

Pertama, Penguasaan ASN di bidang TIK untuk mendukung kinerja layanan masyarakat
belum sesuai harapan. Padahal jika daerah akan menerapkan sistim otomatisasi membutuhkan
SDM yang handal, terlebih lagi antisipasi terhadap munculnya jenis pekerjaan baru
mensyaratkan kesiapan SDM yang menguasai ketrampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi
RIN 4.0. Laporan survey yang dilakukan Kementerian Kominfo (2018) menunjukan bahwa
secara kuantitas, jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota
cukup memadai, dengan jumlah 50-100 pegawai. Namun mayoritas pegawai yang menguasai
TIK berada pada level operator komputer (word processor), excel serta web, itupun dalam
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jumlah terbatas. Padahal kebutuhan SDM untuk mendayagunakan teknologi di era RIN 4.0
membutuhkan keahlian yang lebih tinggi dari sekedar tenaga operator, tetapi juga keahlian
sebagai  programer, analis pengembangan aplikasi dan software.

Gambar 2a. Jumlah Pegawai Dinas Kominfo di 30
Provinsi
Sumber: Kementrian Kominfo (2018)

Gambar 2b. Jumlah Pegawai Dinas Kominfo 201
Kabupaten/Kota

Tantangan kedua adalah belum optimalnya penerapan e-government di pemerintah daerah.
Berdasarkan Survey e-government global oleh UN di Tahun 2018, Indonesia masih berada pada
posisi 107 dari 208 negara. Survey ini mengukur tingkat implementasi e-government dari 3 (tiga)
komponen yaitu: komponen pelayanan publik online, komponen infrastruktur komunikasi dan
komponen sumberdaya manusia (human capital). Secara definisi e-government adalah sistem
pemerintahan yang memanfaatkan TIK secara efektif dan efisien untuk memberikan layanan
kepada pemerintah, pegawai, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurut Kumorotomo (2014) e-
government bukan sekedar tentang penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, namun
bagaimana teknologi informasi  digunakan untuk transformasi pemerintahan yang diarahkan
untuk membangun tata kelola pemerintahan dalam koridor relasi antar pemerintah, pelaku bisnis
dan masyarakat menjadi lebih terhubung dengan menggunakan teknologi sebagai sarana
membangun sistem pembuatan kebijakan dan pelayanan publik akan lebih baik.

Tabel 4. Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia

No Deskripsi 2012 2014 2016 2018

1 Peringkat e-government 97 106 116 107

2 Indeks Pembangunan SPBE 0,4949 0,4487 0,4478 0,5258

3 Indeks Layanan Online 0,4967 0,3622 0,3623 0,5694

4 Indeks konektivitas telekomunikasi 0,1897 0,3054 0,3016 0,3222

5 Indeks Kapital Manusia untuk TIK 0,7982 0,6786 0,6796 0,6857

Sumber: UN e-government Survey, 2018 (data diolah)

Di tingkat regional ASEAN, perkembangan e-government Indonesia cenderung tertinggal dari
Singapura, Malaysia, Brunei. Thailand, Philipina dan Vietnam, seperti disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Peringkat E- Government Negara-Negara ASEAN
No Negara 2008 2010 2012 2014 2016 2018
1. Singapura 23 11 10 10 4 7
2. Malaysia 34 32 40 59 60 48
3. Thailand 64 76 92 54 77 73
4. Filipina 66 78 88 51 71 75
5. Brunei 87 68 54 179 83 59
6. Vietnam 91 90 83 65 89 88
7. Indonesia 106 109 97 110 116 107
8. Kamboja 139 140 155 137 158 145
9. Myanmar 144 141 160 172 169 157
10. Timor Leste 155 162 170 186 160 142
11 Laos 156 151 153 137 148 162

Sumber: dihimpun dari survey UN E-government, 2008 -2010

Salah satu isu aktual pelaksanaan e-government adalah data yang belum terpadu dan
terintegrasi antar OPD (Gambar 3). Survey Kementerian Kominfo menunjukan terdapat 18 dari
30 Provinsi yang data antar OPDnya belum terintegrasi, sedangkan di Kabupaten/Kota, dari 201
Pemerintah Kabupaten/Kota yang disurvey, terdapat 132 Kabupaten/Kota yang data antar
OPDnya belum terintegrasi.

Gambar 3. Integrasi data antar OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sumber: Kementerian Kominfo, 2018

Di sisi lain, faktor penting layanan publik adalah penggunaan big data yang terintegrasi
antar OPD untuk layanan publik, sebagai contoh NIP (nomor induk pegawai), NIK (Nomor
Induk Kependudukan), nomor HP serta beberapa data kunci belum sepenuhnya digunakan lintas
instansi, sehingga membangun kecepatan layanan di pemerintah daerah belum optimal krena
data yang tidak terintegrasi. Misalnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Dinas
Sosial yang memiliki keterkaitan fungsi layanan dalam penanggulangan kemiskinan. Dinas
Sosial membutuhkan data valid warga miskin dari Dinas Dukcapil untuk implementasi kegiatan
bantuan sosial yang tepat sasaran, sehingga penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efektif.

Sulitnya integrasi data karena kuatnya sistim silo, dimana instansi kerap membuat atau
membeli aplikasi sendiri-sendiri. Akibatnya masing-masing instansi menghasilkan data mandiri,
yang hanya dapat dipergunakan secara internal di masing-masing OPD, ini tentu menyulitkan
pertukaran data yang dibutuhkan instansi lain. Kondisi ini juga kerap menimbulkan duplikasi
aplikasi dan berakibat pada pemborosan anggaran negara dan daerah. Dalam periode 2014-2016
penggunaan anggaran untuk belanja TIK mencapai 12,7 Trilyun (Kemenpan RI, 2018).

Ketiga, kesiapan infrastruktur TIK menjadi salah satu tantangan Pemerintah Daerah
menghadapi RIN 4.0. Kurangnya kesiapan infrastruktur TIK di daerah dilihat dari masih ada
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Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak memiliki akses internet, server
dan  OPD yang terhubung dengan akses internet. Padahal akses internet, server dan OPD yang
terhubung dengan akses internet adalah prasyarat penting dalam proses digitalisasi layanan
publik juga memudahkan layanan administrasi.

Gambar 4. Ketersediaan infrastruktur TIK di Pemerintah Provinsi
Sumber: Kementerian Kominfo, 2018

Dari 30 Pemerintah Provinsi yang disurvey, sebanyak terdapat 9 (Sembilan) Provinsi
yang OPD nya belum terhubung akses internet dan terdapat 2 (dua) Pemerintah Provinsi yang
belum mempunyai server. Sementara untuk 201 Pemerintah Kabupaten/Kota masih terdapat 6
pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki akses internet, 78 kabupaten/kota yang
OPDnya belum terhubung akses internet dan masih ada 37 daerah yang belum memiliki server.

Gambar 5. Ketersediaan infrastruktur TIK di Pemerintah Kabupaten/Kota
Sumber: Kementerian Kominfo, 2018

Data ini infrastruktur memberikan gambaran bahwa Pemerintah Daerah belum
sepenuhnya memiliki kesiapan di era RIN, sebagai contoh akses internet yang belum terhubung
berdampak pada sulitnya melakukan koordinasi secara cepat dan kurang mendukung integrasi
dalam layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Tantangan selanjutnya adalah kemampuan Pemerintah Daerah membangun budaya
organisasi yang bekerja secara digital. Sebagian besar jajaran pemerintah daerah di Indonesia
cukup mudah dalam memperoleh akses teknologi, dan tidak kurang juga banyak pemimpin yang
punya visi pengembangan layanan secara elektronik. Namun masalahnya adalah bahwa
pemanfaatan TIK sering terbentur dengan faktor budaya organisasi dan masyarakat yang kurang
mendukung. Faktor budaya diantara para birokrat pemerintah kerap mengakibatkan kurangnya
kesadaran dan penghargaan terhadap pentingnya bekerja dengan cara elektronik.
Para birokrat sering takut atau khawatir yang berlebihan bahwa penerapan e-government akan
mengancam jabatannya yang sudah mapan (Kumorotomo, 2014).
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Integrasi data diantara lembaga negara, lembaga departemen maupun non-departemen
masih selalu terkendala karena masing-masing tidak mau berbagi data dan informasi. Inilah
kendala yang paling pokok bagi penerapan sistim elektronik secara serius di pemerintahan.
Karena hambatan sikap dan cara berpikir yang sempit diantara pejabat pemerintah, upaya
integrasi masih menyisakan bentukan sistem berupa berupa pulau-pulau database yang sulit
untuk dikomunikasikan apalagi diintegrasikan.

Faktor kepemimpinan sangat menentukan dalam mendorong kemajuan daerah. Menurut
Sumarto (2009) salah satu komponen yang hilang dari daerah-daerah yang tidak sukses
melakukan terobosan pembangunan dan layanan publik adalah kehadiran pemimpin yang tidak
memiliki  visi dan komitmen melakukan perubahan. Banyak pemimpin pemerintahan yang masih
business as usual, tetap menerapkan nilai-nilai lama dan cenderung tidak mau ambil resiko.
Ketika desakan perubahan semakin menguat, perubahan dilakukan tapi hanya pada batas resiko
yang bisa diterima.

Pemimpin yang visioner dan memiliki keberanian untuk berubah menjadi faktor penentu
keberhasilan pembangunan daerah. Pemimpin yang memiliki visi dan terbuka terhadap
perubahan secara mutlak dapat mendorong dihasilkannya kebijakan inovasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yang salah satunya adalah melalui pendayagunaan TIK dalam
layanan publik dan tata kelola yang akan mendorong peningkatan daya saing daerah. Sudah
banyak bukti kemajuan daerah bergantung dari komitmen pemimpin daerah baik gubernur,
bupati dan walikota mendayagunakan TIK untuk meningkatkan kinerja pembangunan, melalui
dukungan regulasi dan kebijakan, alokasi anggaran, dan  pembangunan infrastruktur TIK yang
pada giliranya dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi dan daya saing daerah.

Langkah Strategis Membangun Kesiapan Pemerintah Daerah di Era RIN 4.0

Langkah strategis untuk mendorong kesiapan Pemda mencakup hal-hal berikut:
peningkatan kompetensi SDM di bidang TIK, optimalisasi penerapan e-government, menyiapkan
infrastruktur TIK dan perubahan budaya serta komitmen kepemimpinan.

Pertama, peningkatan kompetensi SDM ASN di bidang TIK, agar memiliki kemampuan
beradaptasi dan memiliki keahlian mendayagunakan unsur-unsur Industri 4.0 guna meningkatkan
efisiensi pelayanan publik dan penerapan tata kelola pemerintahan dan daya saing daerah.
Aparatur 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 standar kompetensi sumber daya manusia yang ada di
Pemda dengan perkembangan teknologi dengan machine learning, mobile devices, Artificial
Intelligence dan Big Data. Aparatur harus piawai bekerja di lingkungan digitalisasi dan memiliki
kompetensi teknis untuk pemanfaatan perkembangan teknologi. Pengetahuan dan Ketrampilan
memanfaatkan teknologi yang memadai menjadi sarana untuk melakukan inovasi di berbagai
aspek layanan publik (pendidikan, kesehatan, investasi, pajak, administrasi pemerintahan)
termasuk mengembangkan pelayanan bisnis (e-commerce) yang mengoptimalkan market place
untuk memasarkan potensi daerah.

Komitmen untuk pengembangan digital dalam mendukung kinerja pemerintahan
memiliki peluang yang besar, karena Indonesia termasuk pengguna internet nomor 5 terbesar di
dunia, terkait hal ini maka komitmen untuk meningkatkan investasi pengembangan sumberdaya
manusia digital skill bagi ASN di Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi sesuatu yang tak dapat
ditawar. Kompetensi ASN yang dibutuhkan di RIN 4.0 mengacu unit kompetensi okupasi yang
terdiri atas 16 unit yakni (Kominfo, 2018): 1) Data management system; 2)Programming and

Jurnal Kelitbangan Volume  04 Nomor 02, Desember 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

95



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.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) berperan dalam peningkatan
kompetensi ASN di bidang TIK. 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 inovator-inovator yang
berperan untuk merespon disrupsi dengan melakukan inovasi di tempat mereka bekerja.

Kedua adalah membangun komitmen peran pemimpin daerah baik Gubernur, Bupati,
Walikota menjadi faktor penentu kemajuan daerah, sehingga keberhasilan mengoptimalkan
pendayagunaan unsur-unsur RIN 4.0 dan digitalisasi di daerah juga sangat ditentukan oleh
komitmen kepala daerah. Banyak contoh keberhasilan daerah dalam melakukan terobosan
melalui berbagai inovasi berbasis pendayagunaan TIK bergantung peran kepala daerah. Sebagai
contoh, Peran Bupati dan Walikota di Banyuwangi, Bandung, Surabaya dan Surakarta telah
memacu percepatan pembangunan daerah, pelayanan dan daya saing daerah. Keberhasilan
Bupati Banyuwangi yang visioner mendayagunakan TIK tampak dalam prioritas pembangunan
sebagaimana pembangunan infrastruktur wilayah dengan menyatakan “TIK bagi kami adalah
infrastruktur kelima setelah jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan”.
Di tingkat nasional komitmen pemimpin untuk pendayagunaan TIK tampak dari misi yang
dicanangkan yaitu menjadikan Indonesia sebagai energi digital Asia dan e-commerce sebagai
tulang punggung perekonomian nasional. Dalam berbagai kesempatan Presiden mengingatkan
untuk memasuki era industri ke 4 yang dipicu kemajuan TIK maka kecepatan memberikan
pelayanan menjadi faktor penting karena bukan negara kuat mengalahkan negara lemah atau
negara besar yang mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat mengalahkan negara yang
lambat. Presiden mengingatkan untuk mengejar ketertinggalan deangan bangsa lain dalam
pelayanan publik, untuk itu penggunaan teknologi informasi mendorong pemerintah daerah bisa
bekerja lebih cepat.

Upaya melakukan perubahan membutuhkan pemimpin dengan visi digital antara lain
memiliki keberanian untuk melakukan terobosan terhadap hal-hal baru yang lebih efisien
termasuk terobosan penggunaan teknologi baru. Kepala daerah yang inovatif tak segan-segan
memberikan instruksi untuk menerapkan prototipe teknologi terbaru untuk mendukung kinerja
Pemda. Komitmen kepala daerah untuk membangun ekosistem untuk pengembangan TIK daerah
tercermin dari: tersedianya regulasi dan kebijakan yang dapat mendorong tumbuhnya inovasi di
daerah melalui pendayagunaan TIK. Sejalan dengan itu, juga memastikan keharmonisan antara
regulasi dan kebijakan TIK di pusat dan daerah. Misalnya  dalam rangka implementasi Making
Indonesia 4.0 yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian, maka peraturan dan kebijakan
yang disusun oleh Pemerintah Daerah harus harmonis dengan regulasi dan kebijakan yang
dinamakan Road Map Making Indonesia 4.0. Termasuk memastikan kapasitas pembuat
kebijakan daerah memiliki kompetensi menyiapkan kebijakan yang futuristik dan menjawab
tuntutan kondisi kekinian di masyarakat.

Ketiga, pentingnya perubahan mindset sangat penting dilakukan oleh pemimpin di tiap
level manajemen pemerintah daerah karena jika ASN dan tiap level manajemen tidak siap untuk
berubah, maka dikhawatirkan akan terjadi culture-shock, karena di satu sisi tuntutan terhadap
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kinerja pelayanan yang tinggi dengan memanfaatkan perkembangan TIK yang massif dan
berubah dengan cepat, sementara di sisi lain birokasi 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 organisasi pemerintahan. Berkenaan dengan itu upaya mendorong literasi digital di
organisasi pemerintahan menjadi moment penting dalam menumbuhkan budaya literasi digital,
dimana apatratur didorong untuk tidak hanya menggunakan perangkat TIK (perangkat keras dan
platform perangkat lunak), tetapi juga melakukan proses ’membaca’ dan ‘memahami’ sajian isi
perangkat teknologi serta proses ‘menciptakan’ dan ‘ menulis ’ menjadi sebuah pengetahuan
baru yang kemudian diwujudkan dengan menghasilkan karya-karya inovatif sesuai tugas pokok
dan fungsinya.

Selanjutnya, upaya membangun kerjasama (Partnership) dan sinergi dengan pihak lain
menjadi salah faktor keberhasilan Pemerintah Derah di era RIN 4.0. Good partnership
diarahkan pada upaya  membangun jalinan kerjasama baik dengan sesama instansi pemerintah,
kalangan swasta maupun perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dan Lembaga donor. Kerja
sama  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 industri, termasuk kolaborasi guna melakukan identifikasi
terhadap kebutuhan skill digital di masa depan. Beberapa contoh Kerjasama antara Pemerintah
Daerah dengan swasta dan pemerintah dalam pendayagunaan TIK untuk aplikasi layanan publik
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk bahan pembelajaran, diantaranya
(Aminah, 2019) :

 Aplikasi Digital Market Place, aplikasi ini digagas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama
dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Banyuwangi menjadi Kabupaten pertama di Indonesia
yang memfasilitasi penjualan produk UMKM-nya melalui platform digital market place terintegrasi.

 Aplikasi pariwisata berbasis Android, untuk penyebaran informasi pariwisata dengan menjalin
kerjasama dengan PT Telekomunikasi Indonesia tbk dan anak perusahaannya untuk pengisian
konsten-konten informasi pariwisata Banyuwangi.

 Aplikasi Smart Kampung, Pembuatan aplikasi smart kampung merupakan kerja sama Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi dengan BPPT. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi layanan warga,
misalnya dalam mengurus SPM dan Akte kelahiran, dimana warga cukup mendatangi kantor desa,
karena sistem di kantor desa telah terintegrasi dengan kecamatan maupun OPD Kabupaten.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan sinergi antar kelembagaan di pusat dan 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, Bappenas, BPKP dan BPPT. Kolaborasi juga dibutuhkan untuk
mensukseskan implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 yang diinisiasi oleh Kementerian
Perindustrian. Isu ketersedian anggaran untuk membangun kelengkapan infratruktur TIK sangat
mengemuka terutama berkaitan dengan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur digital
dan akses internet di daerah, sehingga upaya membangun kerjasama dengan publik dan swasta
untuk berinvestasi di ranah teknologi digital dan optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah
untuk pengembangan TIK secara bertahap penting menjadi prioritas pemerintah daerah.
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Simpulan Dan Rekomendasi

Simpulan

RIN 4.0 dan disrupsi inovasi menimbulkan perubahan secara signifikan di semua aspek
kehidupan masyarakat. Perubahan masif yang terjadi di berbagai bidang menimbulkan dampak
positif berupa peluang dan ancaman.
Pemerintah daerah menghadapi 4 (empat) tantangan yang harus diatasi agar siap menghadapi era
RIN 4.0. Keempat tantangan tersebut adalah faktor kesiapan SDM aparatur bidang TIK kurang
memadai dalam mengimbangi kemajuan teknologi, penerapan e-government yang belum
optimal dilihat kurangnya keterpaduan dan integrasi data, terbatasnya dukungan infrastruktur
TIK dan faktor budaya dan kepemimpinan yang belum sepenuhnya mendorong Pemerintah
Daerah melakukan terobosan pembangunan melalui pendayagunaan TIK di daerah.

Langkah strategis untuk membangun kesiapan pemerintah daerah di era RIN 4.0 dan
disrupsi inovasi adalah: 1) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan
kompetensi ASN di bidang TIK yang disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk
pengembangan dan pendayagunaan TIK di daerah. 2) Pemerintah Daerah membangun komitmen
untuk pengembangan ekosistem TIK melalui komitmen yang kuat yang dalam visi dan misi
pembangunan daerah, dukungan regulasi dan kebijakan pengembangan TIK yang
diimplementasikan dalam program dan kegiatan serta anggaran pembangunan TIK Daerah,  serta
melakukan perubahan budaya organisasi melalui perubahan mindset ASN untuk bekerja cepat
dengan pemanfatan teknologi digital, meninggalkan praktek birokrasi cara lama dan berbelit-
belit; 3) mendorong kerjasama dengan swasta dan publik untuk berinvestasi di ranah digital.

Rekomendasi

Untuk membangun kesiapan Pemerintah Daerah di Era RIN 4.0 maka rekomendasi hasil
kajian ini bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan penerapan langkah-langkah
strategis: Pertama, mendorong peningkatan kompetensi aparatur di bidang TIK yang disesuaikan
dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk pendayagunaan TIK di daerah. Kedua, Pemerintah
Daerah membangun komitmen untuk pengembangan ekosistem TIK berupa visi dan misi,
dukungan regulasi dan kebijakan pengembangan TIK yang diimplementasikan dalam program
dan kegiatan pembangunan TIK Daerah, melakukan perubahan budaya organisasi agar aparatur
bekerja dengan cara-cara digital dan ketiga, mendorong kerjasama dengan swasta dan publik
untuk berinvestasi di ranah digital.

Daftar Pustaka

Aminah,S.2019. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Penerapan SPBE di Kabupaten
Banyuwangi. Jurnal Kelitbangan Balitbang Kabupaten Lampung Barat 1 (1) hal, 24-35.

Prasetyo,B danTrisyanti, U. 2018. RIN 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial. Iptek Journal of
Proceeding Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi RIN 4.0 5 (1) hal, 22-27.

Clayton, C. 1997. The Innovator’ s Dilemma; When New Technologies Cause Great Firms to
Fail. President and Fellows of Harvard College: Massachusetts.

Clayton, C.2011. Disrupting Class; How Disruptive Innovation Will Change the Way the
WorldLearns. The McGraw-Hhill Companies:Canada.

Gichoya, D.2005. Factors Affecting The Successful Implementation of ICT Project in
Government. The Electronic Journal of E- Government 3  (4)  hal, 175-184

Jurnal Kelitbangan Volume  04 Nomor 02, Desember 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

98



Kasali ,R.2017. Self Dsiruption. Gramedia: Indonesia
Muñoz, LA and Bolívar,MPR.2018. Experiences of E-government Development

Implementation in Developing Countries: challenges and Solutions. International E-
government Development Journal 10 (1) hal, 3-18

Maddox, N. Forte M, and Boozer R. 2000. Learning Readiness: An Under appreciated Yet Vital
Dimension in Experiental Learning. Journal of Developments in Bussiness Simulation &
Experiental Learning 27 (1)  hal, 272-278.

Novi, K dan Santi, IA. 2017. Peta gerakan Literasi Digital di Indonesia: Studi Tentang pelaku,
Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra. Jurnal Informasi Kajian Ilmu
Komunikasi 47 (2) hal, 23-27.

Napitupulu, D and Sesnsuse, D.2014. The Critical Success Factor Study for e-government
Implementation. International Journal of Computer Aplication 89 (16)  hal, 24-31.

Retno WS dan Tedy W.2018. Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi
Dan Manajemen Di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.
Journal of Public Sector Innovations 2 (2) hal, 82 – 87.

Slusarczyk, B.2018. Industri 4.0, Are We Ready. Polish Journal of Management Studies
Czestochowa University of Technology and Faculty of Economic Sciences and IT. North-
West University 1 (1) hal, 232-248.

Singer,PW. and August, C. 2015. A Novel of The Next World War Ghost Fleet. Houghton
Mifflin Harcout Publisher:Indianapolis-USA.

Slameto. 1995. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
Schwab K.2017. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum 2017.

Konfrensi

Priyatno M.2018. Peluang dan Tantangan di Era Disrupsi. Proceding Seminar Alumni Fisipol
UGM Tanggal 14 Desember 2019 di Kampus UGM Yogyakarta, Yogyakarta: UGM Press

Setyabudi T.2018. Peluang dan Tantangan Pemerintah di Era Disrupsi (RIN 4.0): Bagaimana
Aparatur Sipil Negara sebagai Penggerak Birokrasi Pemerintahan Harus Menyambut?.
Proceding Seminar Alumni Fisipol UGM Tanggal 14 Desember 2019 di Kampus UGM
Yogyakarta, Yogyakarta: UGM Press

Widodo, Tri. 2019. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Masa Depan Pelayanan Publik
Berbasis Elektronik. Proceeding seminar Faktor Penghambat Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik’ Tanggal 30 April 2019 di Balitbang kemendagri Jakarta

Laporan

Kementerian Kominfo.2019. Penyusunan Strategi Integrasi Data Dalam Rangka Pembinaan
Urusan Konkuren Bidang. Kementerian Kominfo: Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2018. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Kemenpan RB: Jakarta

Web Page
Kasali,R.2017. Millenials dan Disruption. Dari:
https://www.rumahperubahan.co.id/blog/2017/05/16/millennials-dan-disruption-jawapos/

(Diakses 20 Agustus 2019)

Jurnal Kelitbangan Volume  04 Nomor 02, Desember 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

99



Kumorotomo, W (2014). Kegagalan Penerapan E-government Dan Kegiatan Tidak Produktif.
Dari:
https://www.researchgate.net/publication/25148506, (Diakses 20 Agustus 2019)
Mutiara,AB. 2017. Era RIN 4.0 dan Disrupsi. Isu Strategis TIK dan Dampaknya.Dari:
https://www.researchgate.net/publication/327105999 (Diakses 20 Agustus 2018)
McKinsey.2013. Disruptive Technologies: Advances that Will Transform life, business, and The
Global Economy.Dari:
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/O
ur%20Insights/Disruptive%20technologies/MGI_Disruptive_technologies_Full_report_May201
3.ashx
(Diakses tanggal 5 Agustus 2019)
Moch. AM, Subagyo A dan  Ratna AP.2019. Optimalisasi Peran Generasi Millenial Dalam
Pelayanan Publik Berbasis ICT Di Pemerintah Daerah Sidoarjo. Dari:
https://jakadpublisher.org/wp-content/uploads/2019/02/Moch.-Ali-Mashuri.pdf
(Diakses tanggal 15 Agustus 2019)
Reuters. 2016. Millions of South of East Asian Jobs be lost to automation in next two cascades:
ILO. Dari:
https://www.reuters.com/article/us-southeast-asia-jobs/millions-of-se-asian-jobs-may-be-lost-to-
automation-in-next-two-decades-ilo-idUSKCN0ZN0HP (Diakses tanggal 4 Agustus 2019)
The International Labour Organization (ILO): ILO. Dari:
( ).(Diakses tanggal4 Agustus 2019)https://ww.reuters.com/article/us-southeast-asia-jobs/millions

Jurnal Kelitbangan Volume  04 Nomor 02, Desember 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

100



EFEKTIVITAS KOLABORASI PENTAHELIX
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

PENTAHELIX COLLABORATION EFFECTIVENESS
IN PREVENTION OF THE SPREAD OF COVID-19

Tini Apriani

BPP Kemendagri
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat

Abstrak

Pencegahan penyebaran Covid-19 tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Menyadari hal
tersebut, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerapkan kolaborasi pentahelix yang
melibatkan akademisi, dunia usaha, pemerintah, masyarakat/komunitas, dan media dalam pencegahan
penyebaran Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kolaborasi pentahelix dalam
pencegahan penyebaran Covid-19. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Data diperoleh melalui penelusuran secara online pada berita maupun jurnal mengenai Covid-19.
Hasil penelusuran literatur dan analisis menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix yang dilakukan
belum cukup efektif untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Diusulkan untuk membentuk Forum
Diskusi Covid-19 dengan berdasarkan pada model collaborative governance Ansell dan Gash, yang
dinilai lebih dapat menumbuhkan komitmen bersama atas usaha pencegahan penyebaran Covid-19.

Kata kunci: Efektivitas kolaborasi, Kolaborasi Pentahelix, Pencegahan Penyebaran Covid-19
Collaborative Governance

Abstract

The government cannot only prevent the spread of Covid-19. Realizing this, the Chairperson of the
Covid-19 Handling Task Force implemented a pentahelix collaboration involving academics,
business, government, society / community, and the media in preventing the spread of Covid-19. This
study aims to determine the effectiveness of pentahelix collaboration in preventing the spread of
Covid-19. The study was conducted using a qualitative approach. Data is obtained through online
searches on news and journals regarding Covid-19. The results of literature search and analysis
show that the pentahelix collaboration is not yet effective enough to prevent the spread of Covid-19.
It is proposed to form a Covid-19 Discussion Forum based on Ansell and Gash's collaborative
governance model, which is considered to be more able to foster joint commitment to efforts to
prevent the spread of Covid-19.

Keywords: Collaborative effectiveness, Pentahelix Collaboration, Prevention of the Spread of Covid-
19, Collaborative Governance
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PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak Maret 2020. Jumlah penderita Covid-19 yang terus
berfluktuasi dan cenderung bertambah menjadi dasar penilaian bahwa penanganan Covid-19 kurang
berhasil. Hal ini sebagaimana dinyatakan Bayu Satria Wiratama, epidemiolog dari UGM. Beberapa
hal menjadi penyebab pernyataan epidemiolog tersebut (Shalihah, 2020). Pertama, kegagalan
pemerintah menyampaikan pesan pencegahan Covid-19. Pemerintah sering menyampaian himbauan
kepada masyarakat untuk melakukan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci
tangan). Namun dalam banyak acara pemerintahan, tidak menunjukkan pelaksanaan gerakan 3M
tersebut. Kedua, ketidakberhasilan pemerintah pusat dalam meningkatkan testing, isolasi, dan
contact tracing. Ketiga, ketidakberhasilan pemerintah pusat dalam memantau dan membantu
pemerintah daerah menangani Covid-19. Bayu juga berpendapat bahwa ada atau tidak adanya sanksi
bagi masyarakat yang melanggar himbauan pemerintah bukan merupakan hal yang sangat penting.
Bayu lebih menekankan pada sikap pemerintah, yang selama ini dinilai tidak konsisten. Bukan hanya
konsisten dalam menyampaikan pesan, tetapi juga pada implementasi pesan tersebut.
Pendapat serupa disampaikan oleh epidemiolog asal Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman
(Satrio, 2020). Disampaikan bahwa penanganan Covid-19 belum berjalan dengan baik, dengan dasar
masih tingginya angka positif serta angka kematian akibat Covid-19. Dicky memberikan saran pada
Satgaspen Covid-19 untuk mulai memperbaiki mekanisme indikator untuk zonasi. Dicky
menekankan bahwa tracing dan testing merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan
pandemi, menjadi indikator dalam melakukan zonasi. Namun, selama ini masih terabaikan.
Pandu Riono, epidemiolog UI, menyampaikan pendapat yang mendukung kedua epidemiolog
sebelumnya. Pandu Riono menyatakan bahwa sejak awal, respon pemerintah dalam penanganan
pandemi Covid-19 tidak terkoordinasi dengan baik (Saputra, 2020). Sebagai salah satu contoh, tes
untuk mengetahui seseorang terinfeksi Covid-19 atau tidak. Menurut Pandu Riono, metode yang
seharusnya dipakai adalah metode real time PCR, dengan alasan metode ini memiliki tingkat akurasi
yang lebih tinggi dibandingkan rapid test. Namun, yang marak digelar adalah rapid test. Dengan
hasil yang tidak akurat, maka pemetaan kasus dan penanganan pasien Covid-19 menjadi lebih
lambat. Selain itu juga terkait penerapan 3M, yang dinilai tidak serius sejak awal kemunculan
pandemi.
Pendapat berbeda disampaikan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan (Satgaspen) Covid-19,
Wiku Adisasmito. Disampaikan bahwa kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia lebih baik dari
rata-rata dunia (“Penanganan COVID-19 Indonesia Lebih Baik Dari Rata-rata Dunia,” 2020). Hal
tersebut disampaikan dengan berdasar pada perbedaan angka prosentase jumlah kasus aktif di
Indonesia (14,9%), dibandingkan dengan prosentase rata-rata dunia (23,23%). Perbedaan angka yang
semakin besar, dan jumlah kasus aktif di Indonesia semakin menurun. Disampaikan Wiku dalam
sumber yang sama, jumlah kasus sembuh kumulatif di Indonesia saat ini mencapai 81,6%, lebih
tinggi dari rata-rata dunia yang ada pada angka 73,12%. Namun untuk angka kematian, Indonesia
berada pada angka 3,4%, sementara rata-rata dunis ada pada angka 2,63%. Hingga 30 Oktober 2020,
sebaran wilayah pandemi Covid-19 masih berada di 34 Provinsi dan 502 kabupaten/kota.
Perkembangan terbaru, pada 11 November 2020, jumlah kasus positif sebesar 12,12% di Indonesia
dan 27,16% dunia; kesembuhan 84,6% Indonesia dan 70,35% dunia; kematian 3,3% Indonesia dan
2,47% dunia (Safuroh, 2020). Bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, jumlah
kasus Covid-19 di Indonesia lebih rendah dari Malaysia (27,4%) dan Myanmar (22,39%). Kemudian
dibandingkan dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, kasus aktif di Indonesia juga lebih
rendah. Sebagai bukti, kasus positif di Perancis (90,55%), Belgia (91,47%), Swiss (60,64%), Jerman
(35,95%), dan Amerika Serikat (34,78%) (Safuroh, 2020). Dengan data tersebut, juru bicara
Satgaspen Covid-19 menyatakan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia sudah on the track, atau
sudah sesuai.
Terdapat 9 aksi strategis yang dilakukan selama pandemi Covid-19 berlangsung (“Penanganan
Covid-19 di Indonesia Harus Secara Gotong Royong, Ini Strateginya,” 2020). 9 aksi strategis
tersebut meliputi: pertama, koordinasi, perencanaan dan pemantauan. Kedua, komunikasi resiko dan
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pelibatan masyarakat. Ketiga, surveilans tim gerak cepat dan investigasi kasus Covid-19. Keempat,
pengaturan mobilitas pintu masuk transportasi internasional dan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB). Kelima, pengembangan laboratorium nasional. Keenam, pencegahan dan pengendalian
infeksi. Ketujuh, menyusun dan melaksanakan tata laksana kasus Covid-19. Kedelapan, memberikan
dukungan operasional dan logistik ke seluruh daerah. Kesembilan, mempertahankan sistem
pelayanan kesehatan yang esensial. Pelaksanaan upaya strategis dengan mengikutsertakan
kementerian/lembaga. Dinyatakan oleh Jubir Satgaspen Covid-19, aksi strategis dilakukan dengan
kolaborasi antara pemerintah, media, swasta (dunia usaha), akademisi, dan masyarakat.
Kolaborasi Pentahelix berbasis komunitas menjadi strategi yang diterapkan oleh Ketua Satgas
Covid-19 sejak awal (Moko, 2020). Kolaborasi pentahelix berbasis komunitas menitikberatkan peran
tokoh-tokoh di daerah, termasuk didalamnya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk
antropolog, sosiolog, dan psikolog. Kolaborasi pentahelix, merupakan kerjasama antara Akademisi,
Dunia Usaha, Pemerintah, Masyarakat/Komunitas, dan Media (ABGCM).
Konsep helix biasanya digunakan untuk analisis dalam bidang ekonomi (Muhyi & Chan, 2017;
Sudiana, Sule, Soemaryani, & Yunizar, 2020). Lindmark, Sturesson & Roos (2009) mengemukakan
bahwa pentahelix merupakan perkembangan dari strategi triplehelix dengan melibatkan elemen
masyarakat atau lembaga non-profit dalam  untuk mewujudkan inovasi (Muhyi & Chan, 2017).
Unsur pentahelix dimaksud adalah akademisi, komunitas, pemerintah, bisnis, dan media. Akademisi
merupakan sumber pengetahuan yang memiliki konsep, teori dalam mengembangkan bisnis untuk
mendapatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Komunitas adalah orang-orang yang memiliki
minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang dikembangkan. Pemerintah merupakan salah satu
pemangku kepentingan yang memiliki regulasi dan tanggung jawab dalam mengembangkan bisnis.
Bisnis adalah suatu entitas yang memiliki aktivitas mengolah barang atau jasa menjadi bernilai.
Sedangkan media adalah stakeholder yang memiliki lebih banyak informasi untuk mengembangkan
bisnis dan berperan kuat dalam mempromosikan bisnis. (Sudiana et al., 2020) mengembangkan
konstruksi variabel Pentahelix dalam kaitannya dengan inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan,
menjadi lima dimensi yang terdiri dari Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, dan Media
(ABGCM).
Ketua Satgaspen Covid-19 menerapkan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas ini dengan tujuan
supaya pencegahan penyebaran Covid-19 dapat lebih cepat tercapai, karena dilakukan dan didukung
oleh semua unsur.
Kolaborasi, secara spesifik didefinisikan oleh Margerum (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012)
sebagai sebuah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks oleh beragam
stakeholder yang otonom dengan musyawarah untuk menghasilkan suatu konsensus dan
mengembangkan network atau jejaring.
Grey dalam Fendt (2010) menyatakan kolaborasi adalah sebuah proses ada kesadaran dari berbagai
pihak yang memiliki keterbatasan dalam melihat suatu permasalahan untuk kemudian mencoba
mengeksplorasi perbedaan tersebut untuk mencari solusi (Arrozaaq, 2016). Raharja (2008) juga
mengungkapkan hakikat kolaborasi adalah suatu kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk
mencapai tujuan bersama yang sulit dicapai secara individual (Arrozaaq, 2016).
Ketiga definisi diatas memiliki persamaan dalam mendefinisikan kolaborasi, yakni merupakan suatu
kerjasama dari berbagai unsur untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dalam hal ini adalah
kerjasama ABGCM untuk mencapai tujuan mencegah penyebaran Covid-19.
The Liang Gie dengan mengutip pada ensiklopedia administrasi, menyampaikan pemahaman tentang
efektivitas sebagai berikut: “Efektifitas adaIah suatu keadaan yang mengandung pengertian
mengenai terjadinya  suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu
perbuatan dengan rnaksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif
kalau rnenimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki” (Gie, 2000).
Kemudian Emerson dalam Handayaningrat (Handayaningrat, 1996) menyatakan bahwa “efektivitas
adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Berdasarkan
kedua definisi tersebut, maka suatu kegiatan atau program baru dapat dikatakan efektif apabila tujuan
atau sasaran yang ditentukan sebelumnya telah tercapai. Dalam tulisan ini, efektivitas kolaborasi
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dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dapat dikatakan efektif apabila tujuan kolaborasi telah
tercapai. Sebagai indikator adalah menurunnya jumlah terkonfirmasi positif Covid-19.
Terdapat perbedaan pendapat terkait penanganan Covid-19 antara apa yang dikemukakan
epidemiolog (merupakan bagian dari unsur akademisi) dan juru bicara Satuan Tugas Penanganan
Covid-19. Epidemiolog menyatakan bahwa penanganan Covid-19 tidak mengindahkan apa yang
disampaikan epidemiolog. Hal tersebut mengakibatkan pencegahan penyebaran Covid-19 tidak
efektif. Sementara Jubir Satgaspen Covid-19 menyatakan penanganan Covid-19 yang dilakukan
dengan kolaborasi pentahelix akan dapat memberikan hasil yang baik. Kajian dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui efektivitas kolaborasi pentahelix dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dengan
melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil kajian atau penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah,
maupun berita-berita terkait dengan penanganan Covid-19. Penelusuran literatur ini dilakukan
melalui media online. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan cara Miles dan
Huberman (Sugiyono, 2018). Analisa data ditetapkan melalui tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Peran Masing-masing Helix

Peran Akademisi.
Akademisi, berperan penting dalam membantu mengkaji data dan fakta di lapangan sebagai bahan
pengambilan keputusan (Harususilo, 2020). Akademisi  dari  sejumlah  perguruan  tinggi  di tanah
air telah melakukan sejumlah   riset,   dukungan   teknis,   hingga   edukasi   di masyarakat sejak
pertama kasus Covid -19 ini diungkap ke masyarakat. Berbagai   kajian   atau   pemodelan dampak
Covid -19   juga   telah diluncurkan sebagai pijakan dalam penyusunan sejumlah kebijakan baik di
tingkat nasional  maupun  di  daerah.
Mahasiswa, sebagai bagian dari perguruan tinggi juga dapat dioptimalkan perannya dalam rangka
pencegahan penyebaran Covid-19. Sebagaimana dikemukakan Cindenia, Dosen dari Unimal, bahwa
mahasiswa harus aktif dan kritis dalam mendukung program pemerintah dalam pencegahan
penyebaran Covid-19 (“Peran Mahasiswa dalam Menanggapi Covid-19 di Media,” 2020).
Mahasiswa dapat membantu pemerintah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat
dengan berdasarkan data yang benar. Pemahaman dapat diberikan secara langsung, maupun melalui
media sosial sebagai tempat berinteraksi. Lebih lanjut dikemukakan Cindenia, bahwa ada dua fungsi
mahasiswa dalam hal ini. Yakni sebagai agen perubahan dan sebagai agen kontrol sosial.

Peran Dunia Usaha (swasta maupun BUMN).
Dalam  krisis  Covid-19  di  Indonesia,  lembaga  usaha  juga  mengalami dampak signifikan akibat
sejumlah kebijakan terkait pembatasan akses yang mengharuskan penghentian   sementara   sejumlah
aktivitas ekonomi.  Namun  disisi  lain,  lembaga  usaha  dalam  upaya  percepatan penanganan
Covid-19  juga telah memberikan  kontribusi  yang  cukup signifikan  dalam beragam bentuk
dukungan,  baik  berupa  dukungan pendanaan, dukungan material dalam bentuk sumbangan APD,
masker dan sebagainya, sumber    daya    manusia,    peminjaman    aset    ataupun infrastruktur
usaha yang dimiliki.
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga (Irianto, 2020) menegaskan, peran  pengusaha dapat
diberikan secara nyata kepada masyarakat antara lain dalam bentuk penyebaran informasi yang benar
tentang Covid-19 secara efektif dan menjangkau semua lapisan masyarakat, prioritas anggaran CSR
pada usaha mengatasi dampak sosial-ekonomi, atau menghadirkan pakar kesehatan untuk memberi
layanan baik preventif maupun kuratif untuk masyarakat.
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Peran lain yang dilakukan dunia usaha yaitu dikembangkannya aplikasi 10 Rumah Aman, yang
merupakan kolaborasi perusahaan anak negeri dari beragam sektor, yaitu WIR Group, COMPRO,
Prixa.ai, Disrupto serta perusahaan komunikasi dan konten anak negeri, Kennedy Voice Berliner
(KVB) (Rizkinaswara, 2020a). Aplikasi ini mengoptimalkan teknologi Artificial Intelligence (AI)
untuk membantu masyarakat memeriksa secara mandiri menggunakan alat diagnosis berbasis AI,
dan melihat peta untuk menghindari paparan Covid-19.
Usaha pencegahan penyebaran Covid-19 didukung pula oleh platform digital sebagai bagian dari
dunia usaha (Rizkinaswara, 2020b). Diantaranya Gojek dan Grab, yang menyediakan fitur baru
berupa layanan pembelian dan pengantaran makanan secara contactless driver, dan memberikan
edukasi kepada para mitranya terkait cara untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Kemudian
Tokopedia, yang melakukan work from home bagi karyawannya sejak Maret 2020; tetap memantau
kestabilan harga pada mechant-merchantnya; dan berdonasi secara mandiri untuk pengadaan APD
bagi tenaga medis.

Peran Pemerintah.
Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. Beberapa kebijakan
dibuat untuk tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 seperti kebijakan berdiam diri di rumah;
Pembatasan Sosial; Pembatasan Fisik; Penggunaan Alat Pelindung Diri; Menjaga Kebersihan Diri;
Bekerja dan Belajar di rumah; Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
Pembatasan Sosial Berskala Besar; hingga pemberlakuan kebijakan New Normal (Tuwu, 2020). Di
samping itu, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan social assistance dan social
protection untuk menjamin masyarakat bisa bertahan hidup, tidak hanya golongan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial tetapi juga golongan high class dalam masyarakat (Tuwu, 2020).
Kemudian juga himbauan bagi perusahaan swasta untuk menyalurkan dana CSR, dan supaya media
menyajikan berita dan informasi terpercaya dan juga edukatif  kepada masyarakat (“Penta-Helix
Sebagai Unsur Kekuatan Dalam Pelaksanaan TPB Dan Pengelolaan COVID-19,” 2020).
Peran pemerintah ini diwujudkan dalam kegiatan lembaga negara/kementerian. Beberapa diantaranya
sebagai berikut (Awang, 2020): Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), aktif dalam
penanganan Covid-19 bersama Gugus Tugas/Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Salah satu
perannya diawal merebaknya pandemi Covid-19 adalah melakukan monitoring penyebaran Covid-
19, observasi WNI yang pulang dari Tiongkok, penyiapan fasilitas observasi, hingga pemulangan
WNI. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan mengeluarkan kebijakan dibidang
perekonomian untuk menjaga supaya kondisi ekonomi tidak semakin terpuruk. Diantaranya
kebijakan subsidi pajak, keringanan angsuran, merilis program kartu prakerja, dan penyediaan
lapangan pekerjaan melalui 89 Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian Sosial, dengan
pengalokasian dana untuk membantu masyarakat yang secara ekonomi terkena imbas Covid-19.
Bantuan diberikan dalam wujud bantuan sosial. Penyusunan protokol kesehatan untuk pencegahan
penyebaran Covid-19, pedoman untuk melaksanakan pekerjaan dilingkungan pemerintahan, dan lain
sebagainya.

Peran Masyarakat.
Masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan helix yang lain. Justru masyarakat
inilah yang menjadi ujung tombak dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan yang telah
dibuat oleh pemerintah akan dilaksanakan oleh masyarakat. Sehingga tanpa adanya peran
masyarakat, maka kebijakan yang telah dibuat akan tidak memiliki makna.
Adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi kebijakan yang dibuat pemerintah
seperti melaksanakan gerakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi
kerumunan, melakukan ibadah dirumah, sekolah dirumah, bekerja dirumah., menerapkan pola hidup
sehat, akan menghambat penyebaran Covid-19. Dengan demikian, penting untuk membangkitkan
kesadaran masyarakat melalui berbagai cara.
Masyarakat juga memiliki karakter dan kearifan lokal yang beragam. Hal tersebut dapat
dioptimalkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Beberapa contoh praktek cerdas masyarakat
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adalah dilakukannya penutupan sebagian akses jalan yang biasa digunakan warga, dan hanya
menerapkan akses satu pintu untuk lalu lintas warga (Francis, 2020). Kemudian pembentukan tim
gugus tugas penanggulangan Covid-19 lokal ditingkat RT, RW, atau perumahan. Tim ini bertugas
untuk menemukan dan mendata warga yang pernah kontak dengan pasien Covid-19. Tim juga
memastikan ODP tidak keluar rumah sama sekali. Selain itu, tim bertugas memastikan tercukupinya
kebutuhan utama para ODP. Dengan demikian, ODP maupun warga masyarakat sama-sama merasa
aman dan terlindungi.
Peran masyarakat dengan menggunakan kearifan lokal dapat ditemui pada kebijakan Jogo Tonggo
yang diterapkan di Jawa Tengah (Sulistiani & Kaslam, 2020). Kebijakan tersebut melibatkan
organisasi kemasyarakatan, meliputi karang taruna, dasa wisma, posyandu, pendamping PKH, PPL,
pendamping desa, organisasi lainnya, warga, bidan desa, dan linmas. Jogo Tonggo memiliki bidang
tugas pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan, dan hiburan. Pada prinsipnya,
kebijakan ini memiliki tujuan yang sama dengan pembentukan tim gugus tugas penanganan Covid-
19 di daerah lainnya.

Peran Media
Sebagaimana keempat helix lainnya, media sebagai helix kelima memiliki peran yang tidak kalah
penting. Melalui media, segala informasi yang berkaitan dengan Covid-19 dapat dengan mudah dan
cepat disebarkan kepada masyarakat. Diharapkan media dapat menjadi salah satu sumber informasi
dan edukasi bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu membangun kesadaran masyarakat
terkait Covid-19. Meskipun ada juga media yang ternyata memberikan informasi salah.
Menurut undang-undang pers, media memiliki empat fungsi utama, yakni fungsi informatif,
mendidik publik, menghibur, dan menjalankan fungsi sebagai alat kontrol (“Masa Pandemi, Media
Berperan Mengedukasi Masyarakat,” 2020). Media meliputi media cetak, media online, maupun
televisi. Sebagai alat kontrol, media berfungsi menyoroti tindakan publik yang tidak sesuai. Hal
tersebut diharapkan menimbulkan efek jera, sehingga perbuatan yang tidak sesuai tidak diulang.
Besarnya peran media dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini sebagaimana dikemukakan ketua
Satgaspen Covid-19, yang menyatakan 63% keberhasilan penanganan Covid-19 berasal dari peranan
media (Putri, 2020).
Media dituntut untuk dapat menyebarkan informasi yang tepat dengan cepat, memberikan stigma
baik dan positif berdasarkan data dan sumber data yang terpercaya. Melalui media, disosialisasikan
kebijakan protokol kesehatan untuk selalu hidup sehat dan melakukan gerakan 3M.

Efektivitas Kolaborasi Pentahelix.

Ketua Satgaspen Covid-19 menyatakan bahwa kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif, yang
memiliki daya efektifitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi serta mampu meruntuhkan
dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama (Sinambela,
2020). Pernyataan ini selaras dengan pendapat para ahli mengenai kolaborasi. Kolaborasi dilakukan
untuk mencapai tujuan yang sama secara efektif. Dalam konteks pencegahan penyebaran Covid-19,
tentunya ABGCM memiliki tujuan yang sama. Bagaimanapun cara yang dilakukan, akan
dilaksanakan sesuai dengan peranan dan kemampuan masing-masing.
Namun demikian ternyata kolaborasi pentahelix ini belum cukup efektif untuk menghentikan laju
Covid-19. Berdasarkan data pada covid19.go.id/peta-sebaran, jumlah terkonfirmasi positif per
tanggal 14 November 2020 sebesar 463.007 kasus. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar
5.272 kasus dibandingkan dengan jumlah terkonfirmasi positif pada tanggal sebelumnya (457.735
kasus). Beberapa hal menjadi penyebab. Unsur akademis telah melakukan perannya dengan
melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi dari kacamata akademisi bagaimana sebaiknya
penanganan Covid-19 dilaksanakan. Namun rupanya belum terjadi kesepakatan antara apa yang
diusulkan akademisi dengan apa yang dilakukan pemerintah. Pendapat tiga epidemiolog dalam
bagian pendahuluan menjelaskan hal ini.
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Unsur dunia usaha belum menunjukkan komitmen yang kuat, sebab belum seluruhnya menerapkan
kerja dari rumah bagi karyawannya. Hal ini memaksa karyawan untuk keluar dari rumah. Keadaan
ini rentan menciptakan kerumunan yang berpotensi mempercepat penyebaran Covid-19. Dunia
Usaha terus beroperasi karena mengantongi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri
(IOMKI) berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
Kemenperin beralasan bahwa izin operasional tersebut perlu diberikan untuk mencegah kerugian
usaha yang besar (Kurniawan, 2020).
Unsur pemerintah telah membuat berbagai peraturan serta protokol kesehatan yang diharapkan akan
dipatuhi masyarakat untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Namun dalam kenyataannya,
pemerintah sering menunjukkan ketidakkonsistenannya terhadap peraturan yang dibuat. Acara-acara
yang bersifat seremonial dan mengumpulkan massa masih dilakukan. Kemudian masih ada aparat
pemerintahan yang tidak memberikan contoh dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sebagai salah
satu contoh adalah kasus pertunjukkan musik di Tegal, Jawa Tengah (Koran-Jakarta, 2020).
Pertunjukan diadakan oleh pejabat, yang menimbulkan kerumunan masyarakat yang mengabaikan
protokol kesehatan. Dari unsur masyarakat, bertambahnya jumlah orang yang terkonfirmasi positif
mengindikasikan belum dipatuhinya protokol kesehatan secara optimal. Secara nyata dapat dilihat
bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melakukan protokol menjaga jarak minimal 1 meter, dan
juga masih ada yang lalai mengenakan masker.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September menggelar survei perilaku masyarakat di masa
pandemi Covid-19 (Waluyo, 2020). Survei digelar secara online pada 7-14 September 2020 dengan
jumlah responden sebanyak 90.967 responden. Hasil dari survei sebagai berikut:
Dalam penggunaan masker, sebanyak 91,98% responden mengaku sering atau selalu pakai masker
saat di luar rumah. Sebanyak 6% responden jarang atau kadang-kadang saja pakai masker.
Sementara ada 2,02% tidak pernah atau jarang sekali pakai masker.
Penerapan protokol kesehatan lainnya, tingkat kepatuhan ternyata tidak terlalu tinggi. Dalam
penerapan protokol mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, hanya ada 75,38% responden
yang selalu atau sering cuci tangan pakai sabun. Sebanyak 16,97% kadang-kadang saja sementara
ada 5,32% yang tidak pernah atau jarang sekali cuci tangan.
Sementara dalam penerapan protokol menjaga jarak minimal 1 meter, jumlah responden yang sering
atau selalu jaga jarak hanya 73,54%. Sementara 20,98% jarang atau hanya kadang-kadang jaga jarak.
Lalu ada 5,48% responden yang tidak pernah atau jarang sekali jaga jarak.
Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah, jika tingkat kepatuhan terhadap protokol sudah baik,
mengapa jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 per hari masih tetap tinggi? Penjelasan dari Ketua
Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, bahwa survei BPS tersebut hanya menilai
berdasarkan perilaku diri sendiri, bukan orang lain. Dimana penilaian terhadap diri sendiri pasti
menganggap bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik.
Ada banyak alasan mengapa orang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M. Berdasarkan
survei BPS, lebih dari setengah responden berpendapat bahwa tidak adanya sanksi menjadi alasan
masyarakat untuk tidak menerapkan protokol kesehatan 3M (55%). Alasan selanjutnya karena tidak
ada kejadian penderita Covid-19 di lingkungan sekitar (39%); kemudian pekerjaan menjadi sulit jika
harus menerapkan protokol kesehatan (33%); harga masker, face-shield, hand sanitizer atau APD
lain cenderung mahal(23%); mengikuti orang lain (21%); aparat atau pimpinan tidak memberi
contoh (19%); dan alasan lainnya (15%).
Belum efektivnya kolaborasi tidak hanya tercermin pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap
protokol kesehatan. Namun juga tercermin pada banyaknya berita hoak yang beredar di media.
Selama 3 bulan pandemi Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, berhasil
diidentifikasi berita hoak sebanyak 137.829 kasus (Rikin, 2020). Dari jumlah tersebut, 130.680 kasus
telah dilakukan penyelidikan oleh Satuan Siber Polri. Memasuki bulan ke 6 pandemi Covid-19,
sejumlah hoak masih terus bermunculan. Hingga Agustus 2020, Kementerian Komunikasi dan
Informatika mendeteksi 1.016 isu hoak yang tersebar di 1.912 platform (Halim, 2020).
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Sementara Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sejak akhir Januari-September
2020, terdapat sekitar 600 hoak yang telah mereka luruskan atau klarifikasi (Halim, 2020). Mafindo
mencatat, dari 600 kasus tersebut, 20 persen merupakan hoak seputar isu pencegahan dan
pengobatan Covid-19. Dan akhir-akhir ini muncul hoak terkait vaksin Covid-19.
Sebagai akibat maraknya hoak tersebut, penanganan Covid-19 menjadi semakin sulit. Tingkat
kepercayaan dan kepatuhan masyarakat dalam upaya penanganan Covid-19 menurun. Muncul
kecurigaan terhadap rumah sakit dan tenaga medis. Bahkan terjadi intimidasi pada tenaga medis,
dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial.
Berbagai hal yang diuraikan menunjukkan masih belum dimilikinya kesadaran dan komitmen atas
apa yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi bersama untuk mencapai tujuan pencegahan penyebaran
Covid-19. Hal tersebut bisa disebabkan karena bentuk kolaborasi yang dilakukan selama ini tidak
berhasil menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas kebijakan yang dilaksanakan.

Collaborative Governance sebagai Alternatif.

Beragam fakta menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix belum dapat berjalan secara optimal
dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Berpijak dari hal tersebut, patut untuk digali kembali
bagaimana praktik kolaborasi yang telah dilakukan. Apakah sudah merupakan kolaborasi yang
sebenarnya, atau hanya berupa koordinasi atau kerjasama.
Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian
dengan maksud yang sama (Junaidi, 2016). Hogue (2003) memberikan perbedaan antara istilah
collaboration, coordination, dan cooperation (Junaidi, 2016). Hogue menyatakan perbedaan
terletak pada sifat tujuan kerjasama dan bentuk ketergantungan. Coordination dan cooperation
merupakan upaya organisasi dari pihak yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan
yang bersifat statis. Hubungan antarorganisasi bersifat independen. Sementara dalam collaboration,
seluruh pihak bekerjasama dan membangun konsensus untuk mencapai suatu keputusan yang
menghasilkan kemanfaatan bagi seluruh pihak.
Kemudian Nugroho (2003) dalam (Adianto & Prayuda, 2018) mendefinisikan governance sebagai
mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan
masalah-masalah publik. (Tahir, 2015) menyatakan bahwa governance yang baik hanya akan
tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki
kesadaran, bersama dengan pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar, dan mau
melibatkan atau inklusif.
Ansell  dan Gash mendefinisikan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) sebagai “A
governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in
a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that
aims to make or implement public policy or manage public programs or assets” (Ansell & Gash,
2008).
Definisi Ansell dan Gash tersebut menekankan pada enam kriteria penting, yaitu: (1) forum
diprakarsai oleh lembaga publik, (2) peserta dalam forum termasuk aktor non-negara, (3) peserta
terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “dikonsultasikan” oleh badan
publik, (4) forum diatur secara formal dan bertemu secara kolektif, (5) forum bertujuan untuk
membuat keputusan melalui konsensus, dan (6) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau
manajemen publik (Ansell & Gash, 2008).
Berdasarkan uraian teoritis yang dikemukakan, bentuk kolaborasi pentahelix yang dilakukan selama
ini baru berupa kerjasama dan koordinasi. Masing-masing unsur memiliki tujuan yang sama untuk
pencegahan penyebaran Covid-19, namun tidak menimbulkan suatu komitmen yang kuat untuk
mematuhi berbagai kebijakan atau peraturan untuk mencapai tujuan. Tidak dapat dipastikan apakah
masing-masing unsur dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan untuk mencapai
tujuan, apakah ada pengaturan secara formal dan pertemuan secara kolektif, dan apakah keputusan
dilakukan melalui konsensus.
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Untuk memperkuat kolaborasi pentahelix yang telah dilakukan, maka disarankan untuk
mengaplikasikan enam kriteria dalam collaborative governance berdasarkan pendapat Ansell dan
Gash. Kolaborasi dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Diskusi Covid-19. Forum dapat diprakarsai
oleh Satgaspen Covid-19 sebagai lembaga publik, kemudian pesertanya adalah unsur ABGCM,
peserta dilibatkan dalam pengambilan keputusan, Forum Diskusi diatur secara formal dengan jadwal
rutin untuk pertemuan dengan tujuan pengambilan keputusan melalui konsensus, sementara fokus
kolaborasi adalah jelas pada pencegahan penyebaran Covid-19.

PENUTUP
Kolaborasi pentahelix yang dilakukan belum cukup efektif untuk menahan laju penyebaran Covid-
19. Hal ini disebabkan masih kurang kuatnya komitmen dari masing-masing unsur untuk mematuhi
dan melaksanakan berbagai peraturan dan kebijakan yang telah dibuat. Penulis mengusulkan bentuk
Collaborative Governance model Ansell dan Gash sebagai suatu alternatif yang akan memperkuat
komitmen dari masing-masing unsur. Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat
terwujudnya Collaborative Governance dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Collaborative
Governance ini dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Diskusi Covid-19 dengan anggota dari unsur
ABGCM. Perlu dilakukan kajian lanjutan untuk menjajagi kemungkinan diterapkannya
Collaborative Governance dalam situasi darurat bencana.
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IDENTIFIKASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL UNTUK PENGEMBANGAN
SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA

Bonataon Maruli Timothy Vincent Simandjorang1

Andhi Kurniawan2

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Pemerintah telah menetapkan 3 sektor unggulan sebagai sumber potensial dalam mendorong
pertumbuhan dan pembangunan nasional agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, yakni: (1)
industri; (2) pariwisata; dan (3) ekonomi kreatif dan digital. Sektor pariwisata menjadi sektor yang paling
memungkinkan untuk terus dioptimalkan mengingat Indonesia memiliki kekayaan destinasi wisata yang
unggul. Untuk mencapai Visi 2045 dimaksud, maka pemantapan birokrasi sebagai katalisator percepatan
pembangunan menjadi salah satu agenda pokok. Agile bureaucracy dengan ramping struktur dan kaya
fungsi menjadi paradigma perubahan dan nilai-nilai baru dalam birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi jenis-jenis JF yang diperlukan dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif eksploratif. Oleh karena itu,
menjadi menarik untuk melihat fenomena yang terjadi di dalam pengelolaan jabatan fungsional (JF),
khususnya optimalisasi peran JF dalam rangka pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor
unggulan akselerator pembangunan. Adapun kebutuhan jenis JF yang dimaksud antara lain: perencana,
analis kebijakan, intelijen wisata, peneliti, pamong wisata, pamong budaya, dosen, widyaiswara, penyuluh
wisata, perancang peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: jabatan fungsional, pembangunan nasional, sektor pariwisata.

Abstract

The Government has designated 3 leading sectors as potential sources in encouraging national growth
and development so that Indonesia becomes a developed country in 2045, namely: (1) industry; (2)
tourism; and (3) digital and creative economy. The tourism sector is the sector most likely to continue to
be optimized given that Indonesia has a wealth of superior tourist destinations. To achieve the 2045
Vision, institutional development by strengthening bureaucracy is one of the main agendas. Agile
bureaucracy with streamlined structure and rich functions becomes a paradigm of change and new
values in bureaucracy. This study aims to identify the types of functional positions required in the
development of the tourism sector in Indonesia. This research was conducted using descriptive
explorative qualitative methods. Therefore, it is interesting to see the phenomena that occur in the
management of functional positions (JF), especially in optimizing the role of JF in the framework of
developing the tourism sector as one of the leading sectors of development accelerators. The
requirements for the type of JF referred to include: planners, policy analysts, tourism intelligence,
researchers, tourist officials, cultural officials, lecturers, widyaiswara, tourism instructors, drafters of
laws and regulations.

Keywords: functional positions, national development, tourism sector.
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Pendahuluan

Dalam dokumen visi Indonesia 2045 Bappenas (2018; 5) di tahun 2045 Indonesia ditargetkan masuk ke
dalam 5 besar ekonomi dunia dan keluar dari negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Hal
ini dapat tercapai dengan beberapa indikator antara lain: a) pendapatan per kapita US$ 23.199/tahun; b)
pertumbuhan ekonomi stabil 5,5-5,7%/tahun; dan c) meningkatnya pendapatan kelas menengah sebesar
70%. Hal tersebut menuntut adanya perubahan pola kerja utamanya di dalam birokrasi pemerintahan agar
dapat mengakselerasi targetan yang telah ditetapkan1.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020—2024 (Bappenas; 43)
pemerintah juga telah mempersiapkan rancang bangun Visi 2045, dengan menetapkan 3 sektor unggulan
sebagai sumber potensial dalam mendorong dan menggerakan pertumbuhan dan pembangunan nasional
di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2020-2024, yakni: (1)
industri; (2) pariwisata; (3) ekonomi kreatif dan digital. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor
unggulan yang dapat diandalkan sebagai sektor percepatan pembangunan, hal ini karena sektor pariwisata
dianggap sektor yang paling mudah mendatangkan devisa. Jadi, upaya yang dibutuhkan hanya promosi
kemudian menyediakan frekuensi penerbangan yang cukup ke lokasi yang tepat.

Pariwisata juga dijadikan prioritas karena negara kita kaya akan sumber daya alam dan budaya/kearifan
lokal (local wisdom). Menurut Data pokok Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri 2018,
Indonesia memiliki 16.056 pulau, lebih dari 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, situs warisan dunia
serta keanekaragaman hayati terbesar ke-3 di dunia, hal tersebut merupakan kekayaan alam dan warisan
budaya tak ternilai yang dapat dioptimalkan sebagai potensi besar pengembangan pariwisata. Pariwisata
merupakan sektor yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi, karena sektor ini berkontribusi
terhadap PDB nasional, menyerap lapangan kerja secara luas dan penyumbang devisa negara secara
masif2.

Untuk mencapai Visi 2045 dimaksud, maka penguatan birokrasi menjadi salah satu agenda pokok.
Struktur kelembagaan haruslah adaptif, efektif dan kolaboratif serta tentunya didukung dengan 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 bangsa3. Salah
satu cara mengubah kultur birokrasi yang demikian adalah memangkas struktur birokrasi yang sangat
hirarkis dengan mengoptimalkan jabatan fungsional (JF) dengan kompetensi spesialistik sehingga mampu
merespon perubahan lingkungan strategis dengan cepat sesuai kompetensi spesialisasinya.

Dalam pasal 13 UU nomor 5/2014 tentang ASN hanya dikenal 3 jenis jabatan dalam birokrasi yakni
jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan fungsional (JF) dan jabatan administrasi (JA). Peran JPT lebih
pada strategic apex yakni memutuskan kebijakan- kebijakan yang telah dikaji oleh para JF sebagai core
substantif di organisasi, serta peran JA lebih pada supporting system organisasi. Dapat dikatakan JF
merupakan core function atau back bone dalam birokrasi, sehingga keberhasilan organisasi birokrasi
sangat ditentukan JF.

1
Paparan M. Agung Widodo, Staf Perencana Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan,

disampaikan pada FGD “Kajian Pemetaan Kebutuhan Jabatan Fungsional dalam rangka
Percepatan Pembangunan”, di LAN Jakarta, 26 Maret 2019
2
Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019, hlm. 64.

3
Seknas FITRA (2018). Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jakarta: FITRA Publishing,

hlm 22.
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Namun sisi urgensitas dari JF belum tercermin dalam persebaran ASN. Berdasarkan data statistik
kepegawaian BKN tahun 2019 yang telah diolah Kemenpanrb, jumlah pejabat fungsional saat ini
didominasi oleh JF Guru/Kependidikan (38% dari total ASN) dan JF Kesehatan (6% dari total ASN).
Sementara diluar itu (non kependidikan dan kesehatan), jumlah pejabat fungsional teknis lainnya hanya
mencapai 8% dari total ASN, yakni 372.740. Jumlah ini bahkan masih lebih rendah dari presentase
jabatan struktural yang mencapai 10% dari total ASN. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.

Gambar 1. Kondisi Sebaran ASN berdasarkan Jabatan

Sumber: KemenPAN-RB (2019)

Birokrasi kita saat ini sebagian besar diisi oleh kelompok jabatan fungsional administrasi umum atau
yang saat ini dikenal dengan jabatan pelaksana (43%), komposisi usia kategori aging dengan modus usia
51 tahun (20,36%). Selain itu sebanyak 25% dari total pegawai negeri sipil (PNS) saat ini juga berasal
dari rekrutmen tenaga honorer yang tidak berbasis merit (pengangkatan tahun 2005-2013). Bahkan
kualitas sebagian JPT di daerah masuk ke dalam kategori low competence and performance (34,5%).
Oleh karena itu, apakah mesin birokrasi demikian mampu membawa Indonesia ke arah lebih baik,
jawabannya tentu tidak mampu4.

Dalam pidato perdana saat pelantikan periode keduanya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan
menyederhanakan birokrasi hanya menjadi 2 level saja. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I,
eselon II, eselon III, eselon IV apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua
level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya
juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan
program pembangunan.” ujar Jokowi. Hal yang menarik dari yang ditegaskan Presiden adalah mengganti
jenjang level eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional yang memiliki atau menghargai keahlian dan
kompetensi. Expertise/keahlian didefinisikan harus memenuhi kriteria pengakuan yang diperoleh dari
kombinasi pendidikan, bakat, pengalaman, dan afirmasi dari komunitas kepakarannya (Nichols, 2017).
Sehingga expert atau pakar didefinisikan sebagai orang yang punya keahlian di bidang tertentu dan yang
telah teruji.

4 Ibid, hlm 49.
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Dalam mengkaji kebutuhan jabatan fungsional untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia,
digunakan teori pemecahan masalah Polya yakni melalui empat tahap pemecahan masalah yaitu; (1)
memahami masalah, (2) merencanakan pemecahan, (3) melaksanakan rencana, (4) memeriksa kembali
(Polya, 1980:5). Diagram pemecahan masalah Polya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2. Diagram Metode Pemecahan Masalah polya

Sumber: Polya (1980)

Dari diagram tahapan pemecahan masalah diatas, dapat dirincikan sebagai berikut (Polya, 1980:5-17):
a. Memahami masalah (understand the problem)

Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami permasalahan. Peneliti perlu
mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, jumlah, hubungan dan nilai-nilai yang terkait
serta apa yang sedang mereka kerjakan.

b. Membuat rencana (devise a plan)
Peneliti perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah yang diberikan. Hal ini bisa dilakukan peneliti dengan cara seperti: (1)
menebak, (2) mengembangkan sebuah model, (3) mensketsa diagram, (4) menyederhanakan masalah,
(5) mengidentifikasi pola, (6) membuat tabel, (7) eksperimen dan simulasi, (8) bekerja terbalik, (9)
menguji semua kemungkinan, (10) mengidentifikasi sub-tujuan, (11) membuat analogi, dan (12)
mengurutkan data/informasi.

c. Melaksanakan rencana (carry out the plan)
Apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jika semisal
rencana tersebut tidak bisa terlaksana, maka peneliti dapat memilih cara atau rencana lain.

d. Melihat kembali (looking back).
Aspek-aspek berikut perlu diperhatikan ketika mengecek kembali langkah-langkah yang sebelumnya
terlibat dalam menyelesaikan masalah.

Maka untuk mengoptimalkan potensi sektor pariwisata melalui penguatan birokrasi perlu melakukan
rekomposisi struktur ASN di sektor pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah hirarki birokrasi
dari struktural minded ke arah fungsional minded sesuai amanah UU nomor 5 tahun 2014 dan arahan
Presiden, agar birokrasi sektor pariwisata lebih lincah (agile) bergerak dalam mencapai pertumbuhan
ekonomi melalui sektor ini. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah kajian ini adalah Jenis-jenis
Jabatan Fungsional apa saja yang diperlukan untuk pengembangan sektor pariwisata di Indonesia?
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Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif eksploratif. Penelitian
deskriptif melakukan analisis dengan cara menganalisis dan menyajikan data secara sistemik, sehingga
dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan sedangkan kajian eksploratif adalah jenis penelitian yang
bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta dan kondisi
tertentu. Dalam konteks penelitian ini, data hasil indepth interview dan FGD dengan stakeholders
kepariwisataan diklasterisasi sesuai dengan rumpunnya, kemudian dilakukan identifikasi dan reduksi
data. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam
penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa
adanya suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 2002).

Dalam penelitian ini, sebagai tahap persiapan diperlukan data dan informasi mengenai perkembangan
jenis, jumlah dan persebaran JF, mekanisme pengelolaan JF, dan data target dan capaian pembangunan.
Data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan ini diantaranya sebagai berikut: (a) Data jenis, jumlah
dan distribusi JF di sektor pariwisata pada Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). Data sekunder ini diperoleh
dari KemenPAN-RB dan BKN; (b) Data dan informasi mengenai mekanisme pengelolaan JF dan proyeksi
pengembangan JF kedepan. Data sekunder ini diperoleh dari KemenPAN-RB dan BKN; dan (c) Data dan
Informasi mengenai potensi sektor unggulan (lokus kajian) serta strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah
pusat (K/L) dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pencapaian target pembangunan. Data dan informasi
ini dapat diperoleh dari RPJMN, RPJMD, Renstra, BPS serta data dan informasi dari Bappeda atau OPD terkait.

Data dan informasi mengenai potensi pariwisata sebagai sumber potensial dalam mendorong dan menggerakan
pertumbuhan dan pembangunan nasional di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN)
periode 2020—2024 selama beberapa tahun terakhir. Sehingga, dibutuhkan kerja sama dari BPS, Bappeda, dan
organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurusi kepariwisataan di lingkungan pemerintah daerah untuk
mempermudah akses dari data-data tersebut, baik data mentah siap olah maupun data hasil olahan.

Data dan informasi diatas digunakan sebagai bahan awal untuk melakukan identifikasi masalah dan bahan untuk
melakukan wawancara, studi lapangan, serta FGD. Semakin banyak data yang diperoleh, semakin tajam
identifikasi masalah yang diperoleh. Untuk menemukan data yang tepat, peneliti mengutamakan perspektif emik,
artinya mementingkan pandangan responden/peserta FGD, yakni bagaimana ia memandang dan
menafsirkan obyek yang sedang diteliti. Presisi data diutamakan dalam tahapan ini.

Pembahasan

1. Pariwisata sebagai Sektor Pendongkrak Ekonomi

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan 4 kategori jenis destinasi wisata prioritas yang
ada di Indonesia, yakni: Destinasi Wisata Bahari yang memiliki 6 lokasi destinasi, Destinasi Ekowisata
yang memiliki 10 lokasi destinasi, Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/Kawasan
Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPN/KPPN) yang memiliki 18 lokasi destinasi dan Destinasi
Geopark yang memiliki 11 lokasi destinasi di seluruh wilayah Indonesia. Keempat jenis destinasi wisata
prioritas tersebut merupakan destinasi prioritas yang menjadi konsentrasi pemerintah untuk terus
dikembangkan sehingga memiliki daya saing usaha wisata yang tinggi di level internasional yang dapat
mendatangkan wisatawan mancanegara secara masif. Kategori jenis destinasi wisata prioritas di Indonesia
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 3. Destinasi Pariwisata Prioritas di Indonesia

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 (Bappenas, 2020)

Di samping optimalisasi berbagai jenis destinasi wisata di Indonesia, hal lain yang perlu
ditingkatkan adalah menguatkan dari sisi festival, karena unsur - unsurnya tidak hanya sebagai
unsur ekonomi tapi juga sosial. Modalitas ini bisa difasilitasi melalui pariwisata, salah satu
caranya adalah di sebagian besar daerah pariwisatanya diawali dengan menggerakkan kunjungan
antar desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pulau kemudian baru menarik wisatawan asing.

Pada sasaran, indikator dan target pengembangan pemasaran pariwisata tahun 2015-2019 yang
tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019 terdapat 3 (tiga) indikator
utama sektor pariwisata, yakni: (a) Kontribusi terhadap PDB Nasional; (b) Jumlah tenaga kerja
langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata; dan (c) Jumlah penerimaan devisa negara.
Hal dimaksud dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran, Indikator dan Target Pengembangan Pariwisata 2015-2019

No. Sasaran Indikator Target
2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya kontribusi
pariwisata terhadap
Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional

Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
Produk Domestik Bruto
(PDB) Nasional
(Persentase)

4 5 6 7 8

2 Meningkatnya kontribusi
kepariwisataan terhadap
penyerapan tenaga kerja
nasional

Jumlah tenaga kerja
langsung, tidak langsung
dan ikutan sektor
pariwisata
(Juta Orang)

11.3 11.7 12.4 12.7 13

3 Meningkatnya jumlah
penerimaan devisa

Jumlah penerimaan
devisa negara (Triliun
Rupiah)

144 172 182 223 280

Sumber: Kementerian Pariwisata (2015)
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Dari ketiga indikator pengembangan pariwisata tersebut, dapat diketahui bahwa sektor pariwisata
merupakan sektor yang mampu memberikan dampak ekonomi yang besar terhadap ketercapaian
pembangunan di Indonesia.

Disamping itu, untuk memfokuskan pengembangan wilayah berdasarkan potensi lokal yang ada
pemerintah membentuk Kawasan ekonomi khusus (KEK). KEK merupakan kawasan dengan
batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemertaan pembangunan, dan peningkatan daya saing
bangsa. Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada
level nasional melalui industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai. Hingga tahun
2019 terdapat 5 dari 13 KEK di Indonesia yang fokus melakukan pengembangan pariwisata
yakni: KEK Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Singhasari, Mandalika, dan Morotai5. Kondisi
diatas membutuhkan SDM yang memiliki keahlian untuk memetakan pengembangan pariwisata
sesuai dengan minat/kecenderungan yang diinginkan pasar wisatawan melalui optimalisasi KEK
tersebut.

2. Identifikasi Permasalahan Sektor Pariwisata

Secara umum, peran pemerintah di sektor kepariwisataan lebih kepada regulator dan
pemberdayaan (empowerment). Hal ini terlihat dari berbagai aktivitas dan program kegiatan pada
Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata di daerah. Menurut Ndraha (2001: 85), fungsi
pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai
fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik
diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai
fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara
pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dipetakan pembagian
kewenangan urusan pariwisata dari masing – masing level pemerintahan, hal ini dilakukan untuk
memudahkan peran dari masing – masing level pemerintahan dalam mengelola urusan
pariwisata. Pembagian dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pembagian Urusan Bidang Pariwisata

Sub Urusan Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
Destinasi

Pariwisata
a. Penetapan daya tarik

wisata, kawasan
strategis pariwisata dan
destinasi pariwisata

b. Pengelolaan daya tarik
wisata nasional

c. Pengelolaan kawasan
strategis pariwisata
nasional

a. Pengelolaan daya tarik
wisata provinsi

b. Pengelolaan kawasan
strategis pariwisata
provinsi

c. Pengelolaan destinasi
pariwisata provinsi

d. Penetapan tanda daftar
usaha pariwisata lintas

a. Pengelolaan daya tarik
wisata Kab/Kota

b. Pengelolaan kawasan
strategis pariwisata
Kab/Kota

c. Pengelolaan destinasi
pariwisata Kab/Kota

d. Penetapan tanda daftar
usaha pariwisata

5
Dari http://kek.go.id/peta-sebaran-kek diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 23.16 WIB
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Sub Urusan Pusat Provinsi Kabupaten/Kota
d. Pengelolaan destinasi

pariwisata nasional
e. Penetapan tanda daftar

usaha pariwisata lintas
daerah provinsi

daerah kabupaten/kota
dalam 1 daerah provinsi

kabupaten/kota

Pemasaran
Pariwisata

Pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri daya tarik,
destinasi dan kawasan
strategis pariwisata nasional

Pemasaran pariwisata
dalam dan luar negeri daya
tarik, destinasi dan kawasan
strategis pariwisata provinsi

Pemasaran pariwisata dalam
dan luar negeri daya tarik,
destinasi dan kawasan
strategis pariwisata Kab/Kota

Sumber: Lampiran UU No.23 tahun 2014

Sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang dapat mempercepat proses pembangunan,
memiliki banyak potensi dan sekaligus permasalahan yang masih melanda di sektor ini. Adapun
permasalahan utama yang ada di sektor pariwisata dapat diidentifikasi dari adanya gap antara
sasaran/target yang telah ditetapkan dengan realisasi/capaian sektor pariwisata, antara lain:6

a. Kemitraan usaha pariwisata yang belum optimal. Kemitraan usaha pariwisata antara industri
pariwisata skala besar dengan usaha-usaha ekonomi pariwisata skala Mikro, Kecil dan
Menengah masih belum berjalan dengan maksimal. Pengembangan kemitraan usaha
dimaksudkan agar peluang dan nilai manfaat berkembangnya kepariwisataan akan dapat
dinikmati semua pihak dalam berbagai jenis dan skala usaha. Bentuk kemitraan yang dapat
dilakukan, misalnya kerja sama dalam pengembangan daya tarik wisata, kerja sama promosi
dan pemasaran, dll. Kesadaran untuk mengembangkan kemitraan usaha pariwisata dalam
kerangka pemberdayaan masyarakat maupun mendorong tumbuhnya UMKM bidang
pariwisata masih memerlukan dorongan dan peran aktif pemerintah selaku fasilitator dan
regulator, agar UMKM bidang pariwisata juga memiliki kemampuan, kapasitas dan akses
untuk dapat mengembangkan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi bagi kesejahteraan
masyarakat setempat.

b. Daya saing produk wisata yang belum optimal. Peningkatan daya saing produk wisata yang
mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas berpotensi untuk
meningkatkan daya saing usaha dan industri pariwisata Indonesia, sedangkan kondisi saat ini
ketiga komponen masih dianggap kurang kecuali daya saing sumber daya budaya dan alam
Indonesia yang sangat beragam, unik dan menarik. Daya saing fasilitas pariwisata Indonesia
relatif masih kurang, dibanding dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura
dan Thailand, daya saing usaha pariwisata Indonesia masih di bawah ketiga negara tersebut,
di atas Philipina dan Brunei Daussalam namun bersaing dengan Vietnam. Selama ini fasilitas
pariwisata atau usaha pariwisata Indonesia belum memiliki standar usaha, yang antara lain
belum adanya klasifikasi atau sertifikasi usaha pariwisata kecuali klasifikasi hotel yang
dilaksanakan oleh PHRI berdasarkan Keputusan Menbudpar nomor 3 tahun 2002 tentang

6
Laporan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019, Bappenas 2018.

Jurnal Kelitbangan Volume  04 Nomor 02, Desember 2020
Balitbang Kabupaten Lampung Barat

119



penggolongan hotel. Daya saing aksesibilitas Indonesia secara umum kurang, yang antara
lain terlihat dari kecilnya frekuensi dan jumlah kapasitas tempat duduk penerbangan serta
insfrasruktur jalan, pelabuhan dan bandara di berbagai destinasi wisata Indonesia yang
terdapat fasilitas/usaha pariwisata. Pengembangan industri pariwisata yang belum inline atau
sesuai pengembangan aksesibilitas telah berakibat pada kurangnya kemampuan usaha
pariwisata untuk memenuhi permintaan pasar, yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya
daya saing fasilitas atau usaha pariwisata Indonesia.7

c. Ketersediaan konektivitas dan infrastruktur yang belum optimal, ketidaknyamanan
wisatawan dalam berwisata dan kesulitan dalam mencapai lokasi destinasi wisata merupakan
masalah akibat tidak tersedianya infrastruktur yang baik. Akibat masalah infrastruktur ini,
dapat menimbulkan masalah lain, yaitu ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi,
keamanan, kebersihan, ketertiban destinasi, keterbatasan aksesibilitas, dan hambatan
konektivitas, yang membuat jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia belum optimal
hanya mencapai 11,5 juta orang hingga akhir 20178.

d. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal, banyak daerah yang
sudah dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata Indonesia, namun tidak diimbangi
oleh kesiapan masyarakat sekitar. Hal ini akan berakibat pada kurang terawatnya destinasi
wisata, kurang profesionalnya pengelolaan destinasi wisata, serta eksploitasi berlebihan dari
destinasi wisata. Untuk mencegah timbulnya masalah tersebut, diperlukan pemberdayaan
masyarakat di daerah destinasi wisata Indonesia. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan
dengan menanamkan nilai dan tujuan pariwisata Indonesia dan memberikan pendidikan dan
pelatihan keterampilan.

e. Kemudahan investasi yang masih belum optimal, Indonesia sebagai negara tujuan investasi
yang prospektif merupakan nilai tambah penting yang akan dapat meningkatkan daya saing
pariwisata Indonesia. Namun demikian potensi tersebut menjadi tidak memiliki arti manakala
berbagai hambatan iklim usaha masih terjadi. Keruwetan birokrasi dan proses yang berbelit
yang masih terjadi di sejumlah daerah menjadi catatan tersendiri yang membuat para investor
masih enggan untuk melakukan investasi. Hal ini perlu ditangani dengan berbagai langkah
misalnya dengan membuat kebijakan yang mempermudah proses investasi dengan tetap
memperhatikan daerah destinasi disertai pengawasan kepada proses tersebut.

f. Belum optimalnya pengelolaan wisata yang menerapkan praktik wisata berkelanjutan dan
terpadu. Hal ini dapat terlihat dari pemasaran destinasi wisata di Indonesia yang masih
parsial, menawarkan obyek destinasi wisata secara terpisah dan tidak terkoneksi antara satu
destinasi wisata dengan destinasi wisata lainnya yang menimbulkan inefisiensi biaya
pemasaran (marketing cost)9.

7
Annual Report Kementerian Pariwisata 2017, hlm.23.

8
Ibid, hlm.31.

9
Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015—2019, hlm. 45.
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Keenam permasalahan utama sektor pariwisata diatas merupakan faktor penghambat
pengembangan pariwisata yang harus segera diselesaikan. Keberadaan JF yang memiliki
kompetensi spesifik di birokrasi diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan utama
pariwisata diatas, sehingga meminimalisir gap antara sasaran/target yang telah ditentukan dengan
realisasi capaiannya.

3. Jenis Jabatan Fungsional, Spesifikasi dan Optimalisasi Perannya

Dari analisis terhadap permasalahan di sektor pariwisata dan peran pemerintah yang
diperlukan untuk mengoptimalkan capaian dan target sektor pariwisata, serta melihat komposisi
jabatan dalam ASN sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN dimana Jabatan
Fungsional menjadi tulang punggung (backbone) birokrasi ke depan, maka didapatkan proyeksi
jenis Jabatan Fungsional sektor Pariwisata sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Jabatan Fungsional dan Spesifikasinya di Sektor Pariwisata
No Permasalahan Jenis JF Kontribusi Ke Depan Instansi

Pembina
1 Belum terpadunya

semua komponen
pembangunan
pariwisata baik
pemerintah, dunia
usaha dan
masyarakat.

Perencana*  Perumusan sinergisitas pembangunan
destinasi wisata

 Perumusan pengintegrasian pengelolaan
kebijakan strategis pariwisata

 Penyusunan perkiraan dan menentukan
anggaran/pembiayaan yang diperlukan
dalam perencanaan kebijakan strategis
pariwisata

Bappenas

Analis
Kebijakan*

 Perumusan Masterplan destinasi wisata
 Perumusan Roadmap pengembangan

kebijakan strategis wisata
 Pemantauan & evaluasi implementasi

kebijakan

LAN

2 Kurangnya
destinasi wisata
yang menawarkan
produk beragam
dan jasa wisata
yang handal.

Intelijen
Wisata**

 Pemantauan permintaan produk
kebutuhan wisatawan

 Pemantauan kecenderungan minat
wisatawan

Kementerian
Pariwisata

Peneliti*  Studi tentang pengembangan
kepariwisataan

LIPI

Analis
Kebijakan*

 Analisis/perumusan produk unggulan
wisata

 Analisis/perumusan jasa unggulan
wisata

LAN

3 Belum optimalnya
jaminan
kemudahan akses,
kenyamanan,
kebersihan dan

Pamong
Wisata**

 Pembinaan terhadap pelaku wisata
 Supervisi terhadap pelaku wisata
 Pemantauan & evaluasi terhadap

implementasi pengelolaan destinasi
wisata

Kementerian
Pariwisata
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No Permasalahan Jenis JF Kontribusi Ke Depan Instansi
Pembina

keamanan
destinasi wisata.

Pamong
Budaya*

 Pengelola obyek wisata (museum, cagar
budaya dsb)

 Kurator terhadap koleksi obyek wisata
(museum, cagar budaya dsb)

 Edukator koleksi obyek wisata kepada
wisatawan

Kementerian
DikBud

4 Minimnya SDM
pariwisata yang
berkualitas dan
edukasi
masyarakat
sekitar destinasi
wisata.

Dosen*  Mengedukasi SDM dibidang
kepariwisataan

Kementerian
Ristek Dikti

Widyaiswara
*

 Mengedukasi SDM dibidang
kepariwisataan

 Katalisator munculnya inovasi dibidang
kepariwisataan

LAN

Penyuluh
Wisata**

 Edukator masyarakat sekitar destinasi
wisata

 Pembinaan terhadap masyarakat sekitar
destinasi wisata

 Pemantauan & evaluasi terhadap
masyarakat sekitar destinasi wisata

Kementerian
Pariwisata

5 Sulitnya
kemudahan dan
kepastian investasi
usaha wisata.

Analis
Kebijakan*

 Perumusan kebijakan yang
mempermudah & memperkuat investasi
usaha wisata

 Perumusan Roadmap kebijakan strategis
yang mempermudah & memperkuat
investasi usaha wisata

 Pemantauan & evaluasi implementasi
kebijakan strategis

LAN

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan*

 Pembuatan legal drafting kebijakan
investasi usaha wisata kedalam produk
hukum

 Harmonisasi kebijakan investasi usaha
wisata dengan kebijakan lainnya

 Analisis perkiraan efektifitas produk
hukum investasi usaha wisata

Kemenkumham

6 Belum optimalnya
pengelolaan wisata
yang menerapkan
praktik wisata
berkelanjutan dan
terpadu.

Analis
Kebijakan*

 Perumusan kebijakan yang
menterpadukan destinasi wisata yang
berkelanjutan

 Pemantauan & evaluasi implementasi
kebijakan yang menterpadukan destinasi
wisata yang berkelanjutan

LAN

Pamong
Wisata**

 Pembinaan terhadap pelaku wisata
 Supervisi terhadap pelaku wisata
 Pemantauan & evaluasi terhadap

implementasi pengelolaan destinasi
wisata

Kementerian
Pariwisata

Sumber: Diolah dari hasil penelitian
(*JF Lama yang perlu dioptimalkan perannya, **Usulan JF Baru)
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Dari matriks di atas, dapat diketahui bahwa JF yang mampu mengoptimalkan pengembangan
pariwisata berasal dari JF yang telah ada sebelumnya dan usulan JF baru. JF yang telah ada
sebelumnya dan perlu optimalisasi perannya kedepan, antara lain: 1) Perencana, 2) Analis
Kebijakan, 3) Peneliti, 4) Pamong Budaya, 5) Dosen, 6) Widyaiswara, dan 7) Perancang
Peraturan Perundangan. Sedangkan JF baru yang diusulkan untuk dapat meminimalisir
permasalahan sektor pariwisata, antara lain: 1) Intelijen Wisata, 2) Pamong Wisata, 3) dan
Penyuluh Wisata.

Usulan JF baru yakni intelijen wisata, pamong wisata dan penyuluh wisata memiliki peran
sebagai pemacu (trigger) pencapaian sasaran dan target sektor pariwisata. Sedangkan 7 jenis JF
lama yang perlu dioptimalkan memiliki peran sebagai pendukung (supporting position)
pencapaian sasaran dan target sektor pariwisata.

Dalam mengoptimalkan peran JF sektor pariwisata kedepan maka perlu merestrukturisasi
kelembagaan birokrasi yang menangani pariwisata dengan cara merampingkan struktur di level
menengah (middle manager) dan menggantinya dengan kelompok-kelompok fungsional sesuai
tematik. Sehingga diharapkan kelembagaan sektor pariwisata tidak terlalu hirarkis birokratis
yang kaku namun dapat lebih fleksibel, cepat dan lincah (agile) dalam merespon kebutuhan
minat/kecenderungan pasar pariwisata.

Kesimpulan

Untuk akselerasi pencapaian target pembangunan secara nasional utamanya dalam mencapai Visi
Indonesia 2045 di sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pendorong pertumbuhan
ekonomi maka diperlukan penguatan birokrasi pemerintahan sebagai salah satu pelatuk (trigger)
akselerasi pembangunan yakni melalui penguatan JF sebagai tulang punggung (backbone)
birokrasi di Indonesia. Adapun identifikasi jenis JF dimaksud terdiri dari optimalisasi JF yang
telah ada dan usulan pembentukan JF baru yang diharapkan mampu meminimalisir permasalahan
sektor pariwisata. Jenis JF lama yang telah ada antara lain: 1) Perencana, 2) Analis Kebijakan, 3)
Peneliti, 4) Pamong Budaya, 5) Dosen, 6) Widyaiswara, dan 7) Perancang Peraturan
Perundangan. Sedangkan JF baru yang diusulkan untuk dapat meminimalisir permasalahan
sektor pariwisata, antara lain: 1) Intelijen Wisata, 2) Pamong Wisata, 3) dan Penyuluh WIsata.

Agar dapat mengoptimalkan pengembangan pariwisata yang mampu merespon kebutuhan
minat/kecenderungan pasar pariwisata secara fleksibel, cepat dan lincah (agile), maka perlu
merestrukturisasi kelembagaan birokrasi yang menangani pariwisata dengan cara perampingan
struktur di level menengah (middle manager) dan menggantinya dengan kelompok-kelompok
fungsional sesuai tematik.
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Abstrak
Virus Covid 19 telah menginfeksi jutaan orang di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan
untuk penanganan Covid 19 telah diimplementasikan oleh Pemerintah, namun sampai saat ini
jumlah kasus konfirmasi positif masih tinggi. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui
Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid 19. Metode yang digunakan
adalah studi literature yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan pemberitaan online yang
relevan dengan substansi kajian. Kebijakan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid 19
terdiri atas kebijakan inisiatif dan kebijakan reaktif. Kebijakan inisiatif dilakukan Pemerintah
sebelum terdapat kasus konfirmasi positif Covid 19. Sedangkan Kebijakan reaktif, dilakukan
setelah adanya kasus positif Covid-19. Kendala implementasi kebijakan diantaranya: kurangnya
koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan kurangnya sosialisasi kebijakan penanganan
Covid 19 berimplikasi kepada kurangnya kepatuhan masyarakat.

Kata Kunci : Covid 19, Implementasi Kebijakan, Pemerintah

Abstract
The Covid 19 virus has infected millions of people in the world, including Indonesia. Various
policies for handling Covid 19 have been implemented by the Government, but until now the
number of positive confirmed cases is still high. The purpose of this study is to determine the
implementation of government policies in handling Covid 19. The method used is a literature
study sourced from scientific journals, books, and online news that are relevant to the substance
of the study. Government policies for handling the Covid 19 pandemic are divided into two,
namely policy initiatives and reactive policies. Initiative policies were carried out by the
Government before there were positive cases of Covid 19. Meanwhile, reactive policies were
carried out after the positive cases of Covid 19. The obstacles faced include: lack of coordination
between the Central and Regional Governments and the lack of socialization of policies on
handling Covid 19 has implications for lack of public compliance.

Key words: Covid 19, government policies
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PENDAHULUAN
Virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah

kedokteran disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus atau Corona Virus Disease (Covid) 2019.
Virus ini sudah memakan korban sampai ratusan orang meninggal dan puluhan ribu lainnya
terinfeksi. Melansir data dari (Worldometer, 2020), pertanggal 23 November total kasus Covid-
19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 57.895.314 (57 juta).Berdasarkan data WHO per bulan
November 2020, negara yang memiliki jumlah kasus Covid 19 tertinggi yaitu Amerika Serikat,
India, Brasil, Rusia, Prancis, Spanyol, Argentina, Kolombia, Inggris dan Meksiko.

Negara yang pertama kali mengkonfirmasi kasus positif Covid 19 pada akhir desember
2019 adalah Cina tepatnya di kota Wuhan (Suci, 2020). Virus corona jenis baru mulai menjadi
perhatian masyarakat dunia setelah pada 20 Januari 2020, otoritas kesehatan di Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, Tiongkok, mengabarkan tiga orang tewas di Wuhan setelah menderita
pneumonia yang disebabkan virus tersebut (Febrian, 2020).

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi pada awal Maret 2020. Kasus pertama yang
terjadi di Tanah Air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan langsung
Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada tanggal 2 Maret 2020. Kedua orang ini
memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita
penyakit tersebut.

Setiap Negara memiliki kebijakan tersendiri dalam penanganan Covid 19. Sebagai contoh
Norwegia yang merupakan Negara Eropa pertama yang mengklaim dapat mengatasi krisis
pandemi Covid 19 karena jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit menurun dan jumlah
kematian tetap rendah (Christensen & Lægreid, 2020). Dibandingkan dengan negara lain,
Norwegia memiliki kinerja yang baik dalam menangani krisis. Norwegia menerapkan strategi
pengendalian dengan memanfaatkan beberapa keunggulan diantaranya Birokrasi Pemerintahan
yang handal dan profesional, sumberdaya yang melimpah, tingkat kepercayaan masyarakat yang
tinggi terhadap pemerintahan, kesejahteraan masyarakat tinggi dan kepadatan penduduk rendah.

Negara-negara di dunia telah menerapkan langkah-langkah untuk mengelola penularan
penyakit Covid 19. Meskipun sebagian besar tindakan ini terbukti efektif, namun memiliki biaya
sosial dan ekonomi yang tinggi. Beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk penanganan
Covid-19 (Habersaat et al., 2020) diantaranya : (1) menerapkan pendekatan bertahap ke 'normal
baru'; (2) menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan sosial; (3) memprioritaskan orang-
orang dengan risiko tertinggi akibat Covid 19; (4) memberikan dukungan khusus untuk petugas
kesehatan dan staf perawatan; (5) membangun, memperkuat dan memelihara kepercayaan; (6)
mencari norma sosial yang ada dan mengembangkan norma baru yang sehat; (7) meningkatkan
ketahanan diri; (8) memberikan informasi yang jelas; (9) mengantisipasi dan mengelola
informasi yang salah; dan (10) Informasi disampaiakan melalui media untuk memudahkan
penyampaian kepada masyarakat.

Kebijakan penanganan covid 19 yang telah dilakukan, yang direplikasi dari negara –
negara yang berhasil menekan tingkat penyebaran Covid 19 diantaranya memberlakukan social
distancing, menghentikan pembelajaran di sekolah dan kampus dengan menggantinya dengan
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pembelajaran di rumah, melibutkan dan menutup pabrik, tempat wisata, mall, kantor
swasta,bioskop dan tempat berkerumun lainnya, melakukan test Covid 19 secara rapid maupun
swab, melaksanakan isolasi terbatas pada wilayah yang memiliki tingkat infeksi tinggi dengan
pemberlakuakn Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengubah fungsikan hotel mauapun
gedung-gedung pertemuan sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid 19 (Agustino, 2020).

Beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan belum sepenuhnya dapat menekan
penyebaran Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari Jumlah kasus positif di Indonesia masih sangat
tinggi, Untuk kasus per tanggal 23 November 2020, sebanyak 502.110, dengan total jumlah
sembuh sebanyak 422.386 dan total kasus meninggal sebanyak 16.002. Provinsi DKI Jakarta per
tanggal 18 November menjadi salah satu daerah yang memiliki presentasi tinggi untuk kasus
penyebaran Covid 19 sebesar 25,4 % (Satgas Penanganan Covid-19, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, Kajian bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi
kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid 19 dan kendala yang dihadapi dalam
implementasi kebijakan dimaksud.

METODE
Kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Crasswell (1994), penelitian

kualitatif berfokus pada proses dan hasil, peneliti memiliki ketertarikan untuk memahami
fenomena yang terjadi.  Teknik penelusuran kepustakaan digunakan untuk memahami dan
mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19. Data dan informasi
bersumber dari jurnal ilmiah, buku dan berita online yang relevan dengan substansi pembahasan.
Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan cara Miles dan Huberman
(Sugiyono, 2018), melalui tiga alur, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid 19 terbagi menjadi dua yaitu

kebijakan inisiatif dan kebijakan reaktif. Kebijakan inisiatif, dilakukan Pemerintah sebelum
terdapat kasus konfirmasi positif Covid 19. Sedangkan Kebijakan reaktif, dilakukan setelah
adanya kasus positif Covid 19.

Kebijakan Pemerintah Sebelum Konfirmasi Kasus Positif Covid 19
Sampai akhir Januari kasus positif di Indonesia belum terkonfirmasi, hal ini dikemukakan

oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusa dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
(Vincentius Gitiyarko, 2020). Namun, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa
kebijakan inisiatif setelah melihat penyebaran covid 19 telah meluas dan menyebar ke seluruh
dunia. Beberapa kebijakan inisiatif tersebut (Vincentius Gitiyarko, 2020) diantaranya (1).
Pemerintah Pusat memerintahkan kedutaan Indonesia di China untuk memberi perhatian khusus
terhadap WNI yang terisolasi di Wuhan; (2). Pemerintah Pusat mensiagakan 135 bandara dan
pelabuhan internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh; (3). Pemerintah Daerah
mempersiapkan 100 rumah sakit dalam penanganan Covid 19; (4). Pengawasan ketat di jalur
masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat.
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Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses
langsung ke China, yakni Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar,
Surabaya, Batam dan Manado; (5).Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri
memulangkan 243 WNI dari Provinsi Hubei; (6). Pemerintah Indonesia meningkatkan kesiagaan
mencegah penyebaran Covid 19 dengan menutup sementara penerbangan dari dan ke daratan
China mulai 5 Februari 2020.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga menerbitkan Keputusan Menkes
Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 (Ministry Health No.Hk.01.07/Menkes/104, 2020) tentang
Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang Dapat
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Dalam aturan yang diterbitkan pada 4
Februari 2020 itu diputuskan enam hal yaitu: (1) Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)
sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah; (2). terhadap penyakit sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan
yang meliputi: a. komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi
kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian
ke wilayah terjangkit, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit
melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat dan antisipasi penularan; b. melakukan
kesiapsiagaan, deteksi, serta respons di pintu masuk negara dan di wilayah; c. penyiapan fasilitas
pelayanan kesehatan perawatan dan rujukan serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan
bahan logistik kesehatan yang diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan;
dan d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor untuk efektivitas dan efisiensi upaya
penanggulangan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV); (3). seluruh unit utama di
lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan komunikasi intensif dengan para pihak yang
berkepentingan, baik di pusat maupun daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mencegah
penyebaran Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) di wilayah Indonesia; (4). Keempat,
segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau
sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5).
pembiayaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT termasuk untuk biaya perawatan bagi
kasus suspek yang dilaporkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku dengan mengacu
pada pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; (6). keenam adalah memutuskan Keputusan Menteri ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Kebijakan Pemerintah Setelah Kasus Konfirmasi Positif Covid 19
Setelah pengumuman terjadinya kasus positif di Indonesia pada tanggal 2 Maret Maret 2020,
pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk untuk tidak melakukan panic buying.
Beberapa Kebijakan reaktif yang dilakukan setelah ada kasus positif di Indonesia diantaranya :

1. Pemerintah membentuk tim satuan tugas penanggulangan covid-19. pada tanggal 13 Maret
2020 Presiden menandatangai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

2. Penambahan Rumah sakit rujukan covid-19 yang pada awalnya disiapkan 100 RS
pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65
RS BUMN
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3. Kebijakan berdiam diri di Rumah (Stay at home)
Pencegahan penyebaran Covid 19 dengan social distancing atau pembatasan sosial
merupakan tindakan untuk sebisa mungkin berdiam diri di rumah, menjauh dari keramaian,
dan tidak bepergian apabila memang tidak diperlukan.Social distancing harus dipatuhi dan
dilaksanakan dengan menahan diri di rumah, tidak melakukan kontak dengan orang lain.

4. Kebijakan pembatasan Sosial (Social Distancing)
Social distancing bertujuan untuk menjaga jarak, untuk menghentikan atau meredam
penyebaran penyakit menular. Social distancing berarti menjaga jarak dari kehidupan sosial,
hal ini akan memperlambat penyebaran Covid 19 yang terjadi melalui kontaminasi droplet
atau percikan air liur pada jarak dekat. Dengan social distancing, maka risiko tertular dari
Covid-19 dari orang lain akan berkurang. Sebaliknya, jika terinfeksi tetapi tidak
menyadarinya, maka menjauhkan diri dari keramaian akan sangat membantu mencegah
penyebarannya.

5. Kebijakan Pembatasan Fisik (Physical distancing)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan untuk mengganti Social Distancing
dengan Physical Distancing. Alasan penggunaan frasa ini adalah, untuk mengklarifikasi
bahwa ada perintah untuk berdiam diri di rumah untuk mencegah Covid 19 bukan berarti
memutus kontak dengan teman atau keluarga secara sosial. Dengan penggunaan frasa
physical distancing, diharapkan imbauan yang dikeluarkan WHO lebih jelas, yakni menjaga
jarak fisik untuk memastikan penyakit tidak menyebar bukan menjaga jarak sosial.

6. Kebijakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Penggunaan masker)
Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan
dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit-penyakit virus saluran
pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Masker dapat digunakan baik untuk melindungi
orang yang sehat (dipakai untuk melindungi diri sendiri saat berkontak dengan orang yang
terinfeksi) atau untuk mengendalikan sumber (dipakai oleh orang yang terinfeksi untuk
mencegah penularan lebih lanjut). Manfaat penggunaan masker (WHO, 2020) diantaranya:
penurunan kemungkinan risiko penularan dari orang yang terinfeksi sebelum mengalami
gejala; penurunan kemungkinan stigmatisasi orang-orang yang mengenakan masker untuk
mencegah infeksi kepada orang lain (pengendalian sumber) atau orang yang merawat pasien
COVID-19 di tempat nonklinis; membuat orang merasa dapat mengambil peran dalam
membantu menghentikan penyebaran virus; dan mengingatkan orang untuk mematuhi
langkah-langkah lain(seperti menjaga kebersihan tangan, tidak menyentuh hidung, mulut).

7. Kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Cuci tangan)
Covid 19 merupakan kelompok virus yang menyerang saluran pernapasan. Penularan itu
terjadi melalui benda di sekitar kita yang tercemar virus Covid-19 yang kita sentuh dan
kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata. Virus ini sebenarnya tidak bertahan lama di
udara maupun permukaan benda, tetapi kurangnya kesadaran untuk menjaga kebersihan
tangan bisa mendukung penyebarannya. Mencuci tangan dengan sabun dikenal juga
sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan sering
kali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu
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orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung
(menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk, gelas). Cuci tangan dengan air
mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik, dengan memastikan seluruh bagian tangan
tercuci sampai bersih. Jika tidak ada air, dapat menggunakan hand sanitizer yang
mengandung minimum 60-90% alkohol. Hand sanitizer dapat menjaga kebersihan tangan
dan mengurangi jumlah kuman.

8. Kebijakan Bekerja dan Belajar dari Rumah ( Work/Study From Home)
Pemerintah mengeluarkan aturan terkait Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah
ataupun pegawai swasta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI (Kemenpan RB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian
Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Instansi Pemerintahan.
Kebijakan Study From Home /belajar dari rumah) untuk mencegah penyebaran covid 19.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor
15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa
Darurat Penyebaran Covid-19. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari
pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik
untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan
pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di
satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta
didik, dan orang tua.

9. Kebijakan Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak
Semua kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak berisiko tinggi dalam
penyebaran Covid-19. Berkumpul tanpa menjaga jarak merupakan salah satu wabah
penyebaran. Beberapa kerumunan yang harus dihindari antara lain seminar, lokakarya,
sarasehan, konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, resepsi
keluarga, unjuk rasa, pawai, dan karnaval.

10. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Menurut Juru Bicara Covid 19 dalam (Maharani, 2020) menyatakan Kebijakan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB) merupakan upaya memperkuat penerapan pembatasan fisik
atau physical distancing demi mencegah penyebaran virus corona. Pelaksanaan physical
distancing saat ini belum maksimal karena penularan di luar masih terjadi. Oleh karena itu
Pemerintah Pusat memperkuat lagi tentang upaya physical distancing dengan memberikan
kesempatan bagi pemerintah daerah untuk secara berjenjang dan terstruktur mengajukan
PSBB. Kebijakan PSBB itu diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diteken
Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, pelaksanaan PP itu diturunkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. PSBB mempertegas batasan
aktivitas sosial masyarakat.

11. Kebijakan Pemberlakuan New Normal
Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) merilis laporan terkait kondisi Covid-19 setiap negara
di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam WHO Indonesia Situation Report (WHO
Indonesia, 2020) yang diterbitkan 10 Juni 2020, salah satu poinnya menyebutkan mengenai
new normal. Pemerintah Indonesia beserta Asosiasi dokter dan rumah sakit mempersiapkan
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skenario new normal. Skenario tersebut termasuk screening pasien untuk Covid Selain itu,
membatasi jumlah pasien, pengunjung, dan prosedur di fasilitas kesehatan dengan lebih
mengandalkan telemedicine.

Menurut WHO dalam WHO Situation Report, ada tindakan-tindakan yang tidak bisa ditawar
untuk menentukan new normal, yaitu: isolasi cepat dari semua kasus yang diduga dan
dikonfirmasi; perawatan klinis yang sesuai untuk mereka yang terkena Covid-19; pelacakan
kontak ekstensif dan karantina semua kontak; setidaknya 80 persen kasus baru dilacak dan
kontaknya dikarantina dalam 72 jam setelah konfirmasi; setidaknya 80 persen kontak kasus baru
dipantau selama 14 hari memastikan bahwa orang sering mencuci tangan; memakai masker di
tempat umum dan tempat kerja; serta menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari yang lain.
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjauhkan diri dari Covid 19 (Zhou, 2020)
diantaranya :

a. 2019 - n Cov utamanya ditularkan oleh percikan dan kontak penderita, oleh karena itu
masker harus dipakai dengan benar.

b. Saat bersin atau batuk, tidka menutup hidung dan mulut dengan tangan kosong tetapi
menggunakan tisu atau masker sebagai gantinya.

c. Cuci tangan dengan benar dan sesering mungkin. Sekalipun ada virus di tangan, mencuci
tangan bisa menghalangi virus memasuki saluran pernapasan melalui hidung atau mulut.

d. Tingkatkan kekebalan/imunitas Anda, dan hindari pergi ke tempat yang ramai dan tertutup.
Berolahraga lebih banyak dan punya jadwal tidur yang teratur.

e. Pastikan untuk selalu memakai masker, Hal ini digunakan untuk berjaga-jaga jika melakukan
kontak dengan orang yang terinfeksi, mengenakan masker dapat mencegah Anda menghirup
tetesan (bersin) pembawa virus secara langsung.

Masa inkubasi Covid 19 paling pendek berlangsung selama dua hingga tiga hari, sedangkan
paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Namun melihat perilaku virus corona pada
penyakit lainnya, para ahli mengatakan bahwa masa inkubasi tersebut dapat mencapai waktu 14
hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk menjangkit dan
menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa tersebut virus corona masih bisa menular ke
orang lain sehingga cukup sulit untuk mendeteksinya (Wang et al., 2020).

Kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat, berdampak terhadap pertumbuhan
ekonomi. Untuk mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai
melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial. Pelaksanaan PSBB
disesuaikan dengan perkembangan jumlah kasus covid 19, apakah mengalami penurunan atau
tidak muncul kasus ataupun cluster baru. Relaksasi dengan pemberlakuan new normal
diharapkan dapat memulihkan perekonomian, agar tidak jatuh terpuruk, meskipun perekonomian
berjalan sangat lambat dibandingkan sebelum terajdi pandemi. New Normal bukan berarti
masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dalam beraktivitas, tetapi tetap harus mematuhinya.

Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19
Menurut Agustino (2020) implementasi kebijakan dalam penanganan covid 19

mengalami beberapa kendala sebagai berikut: (1). Ketidaktanggapan dan lambannya respon
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pemerintah sehingga penyebaran virus Covid 19 kurang terkendali. Ketidaktanggapan ini
disebabkan oleh lemanya struktur birokrasi, birokrasi dan disposisi yang tidak adaptif dengan
masalah kesehatan (yang datang dengan gelombang besar) sehingga priorita spemerintah pada
awala Covid 19 (pada awal penyebaran) terabaikan; (2). Lemahnya koordinasi antar stakeholder
dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah Daerah menjadi masalah yang seolah olak klasik
tetapi sellau muncul. Pemerintah pusat lamban dalam memberi instruksi terbaik dalam
menanganai dan mengendalikan penyebaran Covid 19. Disisi lain Pemerintah daerah (yang tidak
memiliki kewenangan) mengambil langkah sendiri. Keputusan untuk melibatkan laboratorium
dan rumah skait daerah dirasakan lamban. Demikian pula dengan penyediaan Alat Pelindung
Diri bagi Tenaga Kesehatan dan Perawat (3).Ketidak pedulian warga terhadap imbauan
Pemerintah. Keengganan warga menggunakan masker, masih ramainya orang berkumpul di
rumah ibadah, kedai kopi, restoran sampai tempat yang dilarang. Salah satu yang menjadi
sorotan dan menimbulkan keresahan masyarakat di tengah pandemi yaitu demo menolak UU
Cipta Kerja yang menciptakan kerumunan, jaga jarak dan protokol kesehatan terabaikan.
Pengesahan UU Cipta Kerja ini menjadi hal yang krusial, tetapi dalam situasi pandemic dapat
ditangguhkan sampai situasi kembali normal.

Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, mensyaratkan harmonisasi
kebijakan antara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, artinya kebijakan pemerintah
pusat harus harus sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, tidak terjadi tumpang tindih.
Kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan variabel yang
mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengambil tindakan efektif dalam penanganan
pandemi COVID-19 di Indonesia (Febriani et al., 2020).

Kelebihan dan kekurangan dari Kebijakan yang telah diterapkan Pemerintah dapat
dijadikan sumber pembelajaran untuk ke depan. Kendala implementasi kebijakan perlu
diperbaiki dengan adanya dukungan dari masyarakat. Kolaborasi antara berbagai entitas dengan
didukung komunikasi yang transparan sangat diperlukan dalam penanganan Covid 19. Selain itu,
mengingat proses politik merupakan bagian integral dari pembuatan kebijakan, maka diperlukan
sinergi kolaboratif antara pemerintah dan pihak berkepentingan lainnya seperti akademisi, tenaga
medis, dan pihak yang berkompeten dalam penanganan pandemi Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN.

KESIMPULAN.

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid 19 secara umum dapat dikategorikan dalam dua
jenis yaitu kebijakan inisiatif dan kebijakan reaktif. Perubahan kebijakan yang dilakukan
Pemerintah disesuaikan dengan laju penyebaran Covid 19. Pemerintah melakukan relaksasi
kebijakan dengan tetap memperhatikan kesehatan masyarakat dan menjaga kestabilan
perekonomian. Beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penaganan
Covid 19 diantaranya (a) kurangnya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan
Daerah; (b). Kurangnya sosialisasi Pemerintah terhadap masyarakat yang menyebabkan
kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah tersebut;
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SARAN
Beberapa hal yang dapat dilakukan dan diimplementasikan Pemerintah dalam penanganan Covid
19 yaitu (1). Koordinasi yang lebih intens antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
Penanganan Covid 19; (2). Meningkatkan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat melalui
berbagai kanal media sosial, media elektronik maupun media cetak.(3) Untuk menjamin
kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan maka Pemerintah perlu membentuk Perda
yang didalamnya mengatur tentang sanksi yang tegas bagi semua elemen masyarakat yang tidak
mematuhi aturan dimaksud.
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KONDISI KUALITAS AIR DI PERAIRAN ROBOK BAGIAN HULU DAN HILIR,
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Anggi Aldilla
Dinas Lingkungan Hidup

PENGANTAR

Sungai adalah tempat berkumpulnya air yang berasal dari hujan yang jatuh di daerah

tangkapannya dan mengalir dengan takarannya. Sungai tersebut merupakan drainase alam yang

mempunyai jaringan sungai dengan penampangnya, mempunyai areal tangkapan hujan atau

disebut Daerah Aliran Sungai (DAS) (Siregar, 2004). Perairan sungai merupakan salah satu

perairan lotik water ( perairan mengalir) yang memiliki sifat dasar: berarus yang searah dan

relatif kencang (kecepatan arus 0,1 – 1 m/detik), sangat dipengaruhi oleh waktu, iklim, dan pola

drainase. Perairan mengalir tidak memiliki stratifikasi (tingkatan) kolom air dengan

pencampuran masa air secara menyeluruh (Effendi, 2003). Way Robok merupakan salah satu

sungai besar yang terletak di Lampung Barat, Titik sampling Way Robok bagian Hulu terletak di

Desa Padang Cahya sementara Way Robok bagia Hilir terletak di Desa Padang Dalom

kecamatan Balik Bukit. Sungai di Kabupaten Lampung Barat masih banyak dimanfaatkan selain

sebagai pengairan ke lahan pertanian masyarakat, juga dimanfaatkan sebagai tempat mengambil

air untuk kebutuhan pokok seperti air minum, bersih-bersih dan kebutuhan lainnya, namun

demikian aktivitas manusia semakin hari semakin meningkat dan dapat berdampak negatif bagi

kondisi sungai. Kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan seperti pembukaan lahan di

daerah aliran sungai, limbah domestik, dan pemancingan ikan menggunakan sentrum sehingga

akan terjadi perubahan terus menerus dan dipastikan akan membawa dampak negatif tidak hanya

kerusakan lingkungan tetapi juga hilangnya sumber kehidupan. perubahan sifat fisik, kimia,

maupun biologi perairan yang diakibatkan aktivitas manusia tersebut dapat berakibat pada biota

perairan sungai khsusnya plankton dan organisme mikroskopis sungai. (Martopo, 1987).

Pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan bertujuan untuk memonitoring perubahan kondisi

perairan di sungai Robok bagian Hulu dan Hilir sehingga didapatkan data kondisi air yang

refresentatif.

METODE

Pengukuran parameter kualitas air di sungai Robok bagian Hulu dan Hilir dilakukan setiap bulan

dengan parameter yang diuji secara insitu adalah Suhu, Oksigen Terlaru/Disolved Oksigen (DO),

dan pH sementara parameter yang harus di uji di laboratorium adalah TSS dan COD.
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Pengukuran parameter DO dan pH dilakukan dengan menggunakan alat DO meter merk Laqua

dan Lutron YK 2001PH, sementara COD dan TSS dilakukan pengukuran secara Titrimetri dan

Gravimetri di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Lampung Barat.

HASIL

Rata-rata hasil pengukuran kualitas air di Sungai Robok bagian Hulu dan Hilir adalah sebagai
berikut :

Tabel 1. Lokasi Sampling dan Hasil pengukuran kualitas air Robok bagian Hulu dan Hilir.

Lokasi Titik Koordinat
PARAMETER

Suhu pH DO TSS COD
oC - mg/l mg/l mg/l

Robok Hulu S : 05º 00'48,8" 23.33 7.78 7.12 23.15 47.68
E : 104º 02'34,1"

Robok Hilir S : 05º 00'16,2" 25.11 7.7 7.73 164.84 34.4
E : 104º 06'35,6"

BML - - 6 - 9 6 50 25

Tabel 1. Di atas menunjukkan bahwa nilai suhu di sungai Robok Bagian Hulu sebesar 23.33 oC

dan di bagian Hilir sebesar 25,11 oC, sementara nilai parameter pH di Sungai Robok bagian Hulu

dan Hilir masing-masing sebesar 7,78 dan 7,7 dan untuk nilai TSSnya sebesar 23,15 mg/l di

Robok bagian Hulu selanjutnya 164,84 mg/l di Robok bagian Hilir. Nilai parameter DO di

Robok bagian Hulu sebesar 7,7 mg/l sementara Robok bagian Hilir sebesar 7,73 mg/l. Nilai

parameter COD masing-masing di Robok bagian Hulu dan Hilir sebesar 47,68 mg/l dan 34,4

mg/l. Secara umum dapat dilihat dari tabel 1 di atas bahwa nilai rata-rata hasil pengukuran

beberapa parameter kualitas air di sungai Robok bagian Hulu dan Hilir belum melampau baku

mutu lingkungan yang ditetapkan (PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Air dan

Pengendalian Pencemaran Air), walaupun dapat dilihat kembali bahwa ada parameter yang

sudah melapaui BML yaitu parameter TSS di Sungai Robok bagian Hilir dan parameter COD di

sungai Robok bagian Hulu dan Hilir.

ANALISIS
Parameter suhu atau temperatur, selain berpengaruh terhadap kehidupan organisme juga

berpengaruh terhadap parameter lainnya (fisika dan kimia). Hasil pengukuran yang telah

dilakukan memperlihatkan bahwa nilai suhu pada titik sampling Robok bagian Hulu dan Hilir

tidak jauh berbeda dan masih dapat dikatakan normal untuk kehidupan biota air. Nilai suhu

diperairan sangat berperan penting bagi kehidupan biota air, Effendi (2003) menyatakan bahwa

kisaran suhu yang baik untuk kehidupan organisme perairan adalah 18 – 30 oC. Perubahan suhu

akan menyebabkan pola sirkulasi yang khas dan strafikasi yang sangat mempengaruhi kehidupan

akuatik (Odum, 1993).
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Nilai pH dan DO masih dalam kondisi normal di perairan. Derajat keasaman (pH) berpengaruh

terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme, misalnya pH media.

Kebanyakan bakteri dapat tumbuh hanya pada rentang pH 4 – 9. Hanya sedikit bakteri yang

masih dapat tumbuh pada pH 3 atau di bawahnya (Waluyo,.....), Sebagian besar biota akuatik

sensitif terhadap perubahan pH dan menyukai air dengan nilai pH 7-8,5. Sebagian besar

tumbuhan air mati pada pH air <4 (Effendi, 2003).

Oksigen terlarut (DO) merupakan parameter krusial untuk kehidupan organisme, dari grafik

dapat dilihat bahwa nilai DO dari hulu ke Hilir mengalami kenaikan hal tersebut kemungkinan

disebabkan oleh hidrolika sungai atau bentuk sungai dimana Sungai Robok bagian Hulu menuju

Hilir masih alami, terdapat terjunan dan aliran sungai yang deras sehingga sungai mengalami

proses aerasi terus menerus. Pada dasarnya nilai DO tidak hanya dipengaruhi oleh bentuk

sungai tetapi terjadinya proses fotosintesis oleh biota air menjadi sumbangan oksigen di

perairan. Menurut Jeffries dan Mills (1996), kadar oksigen terlarut di perairan bervariasi

tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Proses fotosintesis terjadi

optimal pada siang hari dimana sinar matahari bersinar terang sehingga terjadi proses pelepasan

oksigen ke dalam badan air.

Padatan tersuspensi total (TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter >1µm) yang tertahan

pada saringan dengan diameter pori 0,45µm (Effendi, 2003). Nilai TSS yang tinggi di Sungai

Robok bagian Hilir kemungkinan disebabkan oleh terjadinya kikisan tanah/erosi tanah yang

terbawa ke badan air yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan di sekitar

sungai. Kondisi alami sungai juga dapat menyebabkan tingginya nilai TSS seperti substrat dasar

yang menyusun perairan, contohnya sungai-sungai di Lampung barat memiliki tipe substrat

dasar lempung berpasir sehingga tidak heran nilai TSSnya akan tinggi. Chemical Oxygen

Demand/ (COD) merupaka parameter di perairan yang menjelaskan tentang jumlah oksigen yang

digunakan dalam proses oksidasi secara kimiawi (Nanik, 2009). menurut (Boyd, 1990)

merupakan jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang

terkandung dalam air.

Hal ini karena bahan organik yang ada sengaja diurai secara kimia dengan menggunakan

oksidator kuat kalium bikromat pada kondisi asam dan panas dengan katalisator perak sulfat

(Boyd, 1990; Metcalf & Eddy, 1991), sehingga segala macam bahan organik, baik yang mudah

urai maupun yang kompleks dan sulit urai, akan teroksidasi. Nilai COD di sungai Robok bagian

Hulu dan Hilir yang tinggi kemungkinan disebabkan oleh tingginya jumlah senyawa organik

yang teroksidasi secara kimiawi.
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KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini sebagai berikut :

1. Tingginya nilai TSS di Sungai Robok bagian Hilir disebabkan oleh banyaknya lahan terbuka

sehingga menyebabkan erosi tanah, sementara nilai COD perlu ada kajian lebih dalam lagi.

2. Perlu adanya penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) berhubungan dengan baku mutu

kualitas air agar parameter lingkungan yang diukur dapat menggambarkan kondisi

sesungguhnya perairan yang ada di Lampu Barat.
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