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Kata Pengantar 

ahun 2020 menjadi tahun penuh tantangan bagi Indonesia. Tahun ini 

diawali dengan bencana banjir dan diikuti dengan pandemi COVID-19, 

yang mulai teridentifikasi sejak bulan Maret. Wabah virus yang masih belum 

ditemukan vaksinnya ini juga ikut mempengaruhi dinamika kebijakan publik di 

Indonesia, mengingat COVID-19 bukan hanya menyerang dan mempengaruhi 

aspek kesehatan, namun juga aspek sosial, politik dan ekonomi. Di sisi lain, 

tahun 2020 juga menjadi masa pelaksanaan Pilkada langsung, yang sedikit 

banyak juga ikut terdampak oleh pandemi ini.  

Untuk itu, dalam kajian tengah tahun kali ini, berbeda dari Policy Assessment The 

Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) selama ini, kami 

mengangkat dua tema besar. Pertama, kebijakan publik terkait penanggulangan 

COVID-19. Kedua, analisis terkait rencana pelaksanaan Pilkada yang sampai 

publikasi ini ditulis, masih akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Terkait 

kebijakan publik untuk mencegah penyebaran COVID-19, Policy Assessment 

tahun 2020 menghadirkan tiga tulisan. Topik pertama mengangkat tentang 

Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga dan Kelompok Perempuan 

Terdampak COVID-19. Program ini sangat penting sebagai salah satu upaya 

untuk mendorong kesejahteraan keluarga, meskipun ada beberapa catatan dan 

rekomendasi untuk penerapannya. Pengkinian data, perbaikan dengan 

menjaring masukan penerima manfaat khususnya, serta analisis dampak 

program menjadi beberapa hal yang patut dilakukan untuk memperbaiki 

program ini.   

Dalam topik kedua, kami mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 selama ini dengan meninjau beberapa aspek, seperti 

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan 

akuntabilitas. Analisis dan rekomendasi kebijakan juga kami lakukan dengan 

T 
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mempertimbangkan aspek konteks dan relasi antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah dalam koordinasi kebijakan penanggulangan COVID-19. 

Terkait dampak ekonomi COVID-19, dalam topik ketiga, kajian kami 

memfokuskan pada kebijakan pemulihan ekonomi di tengah pandemi, 

khususnya di industri pariwisata, yang mengalami multiplier effect signifikan 

akibat pandemi. Hal ini juga tidak lepas dari nature industri pariwisata yang 

memiliki backward and forward linkage yang tinggi dengan sektor-sektor 

penunjang pariwisata lainnya.  

Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap proses 

penyelenggaran Pilkada di tahun 2020. Pertimbangan akan protokol kesehatan 

dan jadwal perhelatan Pilkada, membuat beberapa tahapan seperti mekanisme 

kampanye dan pemungutan suara menjadi beberapa hal yang menarik dan 

penting untuk dianalisis. Terkait mekanisme kampanye, kami menganalisis 

model kampanye daring yang idealnya dalam peraturan terkait Pilkada 

diorkestrasikan dan bukan dibatasi, serta diklasifikasikan berdasarkan tipenya. 

Sementara, lewat pendekatan normatif dan konseptual, kami menilai bahwa e-

voting relevan di konteks pandemi dan tidak bertentangan dengan sisi 

konstitutionalitas, meskipun terdapat tantangan seperti dalam hal sumber 

daya, infrastruktur, dan regulasi. Selain itu, terkait Pilkada 2020, Policy 

Assessment TII juga menyorot tentang rentannya praktik politik uang, yang 

mendorong semakin pentingnya reformasi partai politik di Indonesia, terutama 

dalam hal transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik dan 

kampanye politik, serta pelaporannya yang dicek dengan kolaborasi KPU dan 

PPATK; perbaikan proses rekrutmen dan kaderisasi, serta tekanan dan 

penolakan dari gerakan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang tegas 

terhadap praktik politik uang.  

Semoga Policy Assessment ini bermanfaat dan dapat menjadi masukan yang 

kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan untuk kebijakan publik dan 
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diskursus kebijakan, baik terkait penyelenggaraan Pilkada maupun upaya untuk 

menanggulangi COVID-19 di Indonesia.  

 

Salam, 

 

 

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D. 

Direktur Eksekutif  

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research 
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Bab 1 

Studi Pemberian Bantuan Sosial 

Program Keluarga Harapan (PKH) Pada 

Masa Pandemi COVID-19 

Nopitri Wahyuni  

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute 
 

Abstrak 

Goncangan ekonomi yang timbul pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) mengakibatkan dampak sosio-ekonomi di berbagai negara, 

termasuk Indonesia. Pemerintah di berbagai negara melakukan belanja 

bantuan sosial sebagai salah satu respons terhadap kondisi tersebut. Berbagai 

desain penyesuaian bantuan sosial yang responsif diterapkan, mulai dari 

peningkatan alokasi anggaran, perluasan cakupan penerima manfaat program, 

penambahan durasi dan percepatan frekuensi pencairan program, serta 

peningkatan manfaat dari bantuan sosial tersebut. Selain itu, berbagai negara 

pun merespons melalui skema jaringan pengaman sosial untuk menangani 

dampak sosio-ekonomi yang tengah melanda.   

Studi ini mencoba melihat upaya penerapan jaringan pengaman sosial di masa 

krisis, terutama bantuan sosial tunai bersyarat (conditional cash transfer) 

Program Keluarga Harapan (PKH), yang menjadi bantuan sosial reguler untuk 

mencegah dampak sosio-ekonomi disproporsional COVID-19 terhadap 

kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Analisis temuan pada studi ini 

mencoba untuk menjabarkan risiko kerentanan sosio-ekonomi pada keluarga 

penerima manfaat PKH dan tantangan-tantangan yang dihadapi pada 

pemberian program pada masa COVID-19, dengan mengambil studi pada 10 

provinsi di Indonesia dan menggunakan pendekatan analisis gender. Sebagai 

rekomendasi, studi ini berusaha melihat potensi optimalisasi program secara 

komprehensif dengan dukungan mekanisme. 

 

Kata kunci: COVID-19, dampak sosio-ekonomi, bantuan sosial tunai bersyarat, 

Program Keluarga Harapan, gender 
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Latar Belakang 

andemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) membawa dampak sosio-

ekonomi yang signifikan kepada masyarakat rentan, terutama kelompok 

rumah tangga berpendapatan rendah. Krisis bencana kesehatan yang juga 

direspons dengan kebijakan pembatasan sosial skala besar (PSBB) tentu 

memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Tidak dapat ditampik, pandemi ini 

sangat berisiko mengakibatkan adanya penurunan pendapatan atau bahkan 

kehilangan pekerjaan ketika krisis ekonomi memuncak.  

Studi dari dari Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan (IPSK) dan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan 919 responden di tiga 

provinsi pada bulan Mei 2020 lalu, menunjukkan bahwa 44 persen responden 

kehilangan sebagian besar pendapatan dan sekitar 17 persen kehilangan 

pekerjaan. Sekitar 79 persen dari responden tersebut memiliki status 

buruh/karyawan dan lainnya adalah berusaha sendiri di berbagai sektor, 

terutama perdagangan, industri, transportasi, dan jasa. Adanya kebijakan PSBB 

telah berpengaruh serius terhadap aktivitas ekonomi keseharian mereka. 

Selain itu, buramnya potret ekonomi saat ini pun memperlebar jurang 

ketimpangan yang ada. Ulasan dampak ekonomi COVID-19 pada laman Bruegel 

pada bulan Maret 2020 lalu, menyebutkan bahwa kelompok masyarakat dengan 

pendapatan rendah memiliki kesulitan keuangan yang lebih tinggi. 

Ketidakmampuan mereka untuk meminjam maupun menabung, pada akhirnya 

menjorokkan mereka pada goncangan pendapatan dalam jangka menengah 

maupun jangka panjang (Bergamini, 2020). 

Kompleksitas dampak sosio-ekonomi tersebut dapat ditelaah lebih jauh dengan 

melihat kondisi kemiskinan di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

pada bulan September 2019 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di 

Indonesia mencapai 9,22 persen atau dengan kata lain, jumlah penduduk di 

P 
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Indonesia mencapai 24.79 juta orang. Angka ini turun kurang lebih 0,44 persen 

dari kondisi tahun 2018, yakni ketika angka kemiskinan mencapai 9,66 persen 

dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,67 juta orang. 

 

Grafik 1.1 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin  

di Indonesia Tahun 2015-2019 

 

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) TNP2K (2019) (diolah kembali) 

 

Pada situasi COVID-19, berbagai studi telah dilakukan untuk melihat proyeksi 

peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam studi yang dilakukan oleh 

The Smeru Research Institute (2020), dampak tersebut sangat lekat dengan 

kondisi kesejahteraan di Indonesia. Proyeksi dalam studi tersebut menyatakan 

bahwa terdapat sekitar 1,2 juta penduduk akan terdampak. Dengan 

perbandingan proyeksi dasar dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 

yang berada pada angka 5 persen, nyatanya berbagai studi justru mengestimasi 

bahwa COVID-19 akan menekan angka pertumbuhan ekonomi antara 1 sampai 

4 persen. 
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Simulasi yang dilakukan The Smeru Research Institute tersebut menghasilkan 

beberapa temuan melalui berbagai skenario pertumbuhan ekonomi. Dampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang paling ringan akan meningkatkan angka 

kemiskinan dari 9,2 persen pada bulan September 2019 menjadi 9,7 persen 

pada akhir tahun 2020. Ini artinya, terdapat 1,3 juta orang akan terperosok 

dalam kemiskinan. Dalam skenario dampak yang lebih besar, angka kemiskinan 

akan meningkat pada angka 12,4 persen, yang artinya terdapat 8,5 juta orang 

lebih menjadi miskin.  

Selain studi dari lembaga di atas, Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pun melakukan studi 

serupa. Model yang dikembangkan pada studi tersebut menjelaskan bahwa jika 

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan hingga nol persen, maka angka 

kemiskinan akan naik tajam menyentuh 10,54 persen atau setidaknya 

mengakibatkan 3,63 juta penduduk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Jika 

dikalkulasikan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2019 

lalu, maka setidaknya terdapat 28,42 juta penduduk miskin pada akhir tahun ini 

(Aulia, Maliki & Asadullah, 2020).  

Proyeksi tersebut kemudian didukung beberapa data survei tentang dampak 

sosio-ekonomi COVID-19 terhadap kelompok rumah tangga. Sebuah survei 

yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada bulan 

April 2020, menggambarkan bahwa 77 persen dari responden masyarakat 

Indonesia dari 34 provinsi menyatakan bahwa COVID-19 telah mengancam 

pendapatan mereka. Di samping itu, terdapat 25 persen atau sekitar 50 juta 

penduduk dewasa mengatakan bahwa mereka telah kesulitan memenuhi 

kebutuhan dasar tanpa pinjaman. Secara garis besar, survei yang dilakukan 

terhadap 1200 responden tersebut mengungkapkan fakta bahwa 67 persen 

penduduk Indonesia memiliki penurunan kondisi ekonomi sejak pandemi 

COVID-19 menghantui. 



 KAJIAN KEBIJAKAN 2020       |     6 

 

Grafik 1.2 Dampak COVID-19 terhadap Penghasilan Rumah Tangga 

 

Sumber: Saiful Mujani Research and Consulting (2020) (diolah kembali) 

 

Kerentanan terhadap risiko terjebak dalam kondisi kemiskinan di atas tentunya 

sangat berpengaruh terhadap kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. 

Kelompok rumah tangga yang terdampak dari krisis ekonomi akan kesulitan 

untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas baik, memotong berbagai 

pengeluaran dan akan bergantung pada pinjaman (Hoelscher, Alexander & 

Scholz, 2009). Risiko tersebut tentu akan lebih berat pada rumah tangga yang 

memiliki tanggungan anak maupun anggota keluarga lainnya di luar keluarga 

inti. Selain itu, kelompok rumah tangga yang juga terbatas pada akses layanan 

kesehatan dasar, gizi maupun kebutuhan air, akan menghadapi kerentanan 

yang tentunya lebih besar.  

Di samping itu, permasalahan sosio-ekonomi COVID-19 juga sangat erat 

kaitannya dengan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak 

perempuan. Dilansir dari Alon dkk (2020), konsekuensi sosio-ekonomi dari 

pandemi COVID-19 mengarah kepada perempuan secara tidak proporsional. 

Hal tersebut terkait dengan dominasi perempuan pada sektor pekerjaan yang 

rentan terlibas krisis ekonomi COVID-19, banyaknya perempuan yang bekerja 
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pada pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan informal dan beban pekerjaan 

perawatan lebih besar yang harus dipikul perempuan selama pandemi terjadi. 

Belum lagi, situasi krisis pada masa COVID-19 pun menimbulkan kerentanan 

lain, termasuk adanya risiko kekerasan berbasis gender. Bahayanya, hal ini akan 

semakin memperluas jurang ketimpangan gender dalam konteks sosio-

ekonomi.  

Tingginya angka kemiskinan dan kerentanan pada rumah tangga tersebut tentu 

akan sulit dihadapi jika tidak dimitigasi melalui mekanisme jaring pengaman 

sosial yang efektif. Jaring pengaman sosial yang relevan akan membantu 

keluarga yang rentan secara sosio-ekonomi agar tidak terjebak dalam 

kemiskinan kronis dan mampu memulihkan penghidupan setelah pandemi 

berakhir. Berbagai bentuk program tersebut, baik bentuknya tunai maupun 

dalam bentuk barang, akan meningkatkan perlindungan terhadap risiko 

dampak dari penurunan pendapatan maupun kehilangan pekerjaan, kurangnya 

akses terhadap layanan kesehatan dasar, rendahnya dukungan terhadap 

keluarga, terutama bagi anak dan lanjut usia, serta mengurangi kemiskinan dan 

eksklusi sosial secara lebih luas (International Labour Organization, 2009).  

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dengan beberapa 

kementerian terkait memberikan respons kebijakan jaring pengaman sosial 

bagi kelompok masyarakat rentan. Kementerian Sosial, seperti yang dilansir dari 

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (2020), meluncurkan 

kebijakan pengaman sosial berupa bantuan sosial yang diambil untuk 

memperkuat perlindungan sosial bagi rumah tangga/keluarga/individu yang 

miskin dan rentan. Salah satu program yang terus dijalankan adalah Program 

Keluarga Harapan (PKH) yang secara reguler diberikan kepada keluarga 

penerima manfaat (KPM) di seluruh provinsi di Indonesia.  

Ketentuan secara spesifik mengenai PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial 

(Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan 
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(Permensos 1/2018). Program ini masuk ke dalam kategori conditional cash 

transfer (bantuan tunai bersyarat) bagi rumah tangga berpendapatan rendah 

(miskin dan rentan) yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS). Tujuan dari pemberian PKH tersebut adalah untuk memperbaiki 

taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan 

kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan 

pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan 

kemandirian KPM dalam mengakses layanan yang telah tersebut di atas; 

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk 

dan jasa keuangan formal kepada KPM. Program ini juga dinilai sebagai bentuk 

perlindungan sosial yang sensitif gender dengan membagi komponen penerima 

manfaat ke dalam empat kategori, yakni ibu hamil dan anak balita, anak usia 

sekolah, lansia dan disabilitas.  

Untuk melaksanakan program tersebut, Kementerian Sosial berpijak dari DTKS 

yang menggambarkan 40 persen kelompok masyarakat terbawah. Dari 

pembaharuan DTKS per bulan Januari 2020, terdapat 29 juta keluarga dan 97 

juta individu yang telah masuk ke dalam data statistik tersebut. Sampai awal 

tahun ini, baru terdapat 34 persen yang telah menjadi bagian dari penerima 

PKH. Dengan kata lain, masih terdapat 19,14 juta keluarga yang belum 

mendapatkan manfaat program tersebut. Hal ini tentu menjadi tantangan 

krusial yang dihadapi oleh pemerintah untuk menyesuaikan desain pemberian 

bantuan sosial, baik dalam bentuk perluasan cakupan penerima manfaat, 

alokasi anggaran maupun penambahan durasi dan frekuensi pencairan. 

Gambaran di atas menjadi dasar tulisan ini membahas tentang bagaimana 

pemberian bantuan sosial PKH dilakukan sebagai salah satu respons kebijakan 

jaring pengaman sosial pada masa pandemi COVID-19. Analisis ini lebih 

mengangkat bagaimana penyaluran bantuan sosial PKH memperhitungkan 

keberdayaan perempuan dan anak perempuan, baik pada aspek aksesibilitas 

terhadap sumber daya, partisipasi, pilihan dan ruang aman bagi perempuan 
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sebagai salah satu penerima manfaat dalam program sosial yang diberikan. 

Selain itu, analisis temuan juga akan menggambarkan tantangan-tantangan 

pemberian bantuan sosial pada masa krisis dan potensi pengembangan 

program ke depannya. Sebelum mengarah pada analisis tersebut, akan 

terdapat pembahasan masalah dan profil penyesuaian desain program pada 

masa pandemi. Di akhir tulisan, akan terdapat usulan rekomendasi yang 

didasarkan dari analisis yang telah dipaparkan. 

 

Pendekatan  

Analisis kebijakan ini menggunakan pendekatan evaluasi proses penerapan 

kebijakan dengan menganalisis data-data sekunder melalui perspektif gender. 

Analisis ini memilih data sekunder dari DTKS Kementerian Sosial, data dari 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan BPS yang berkaitan dengan pemberian bantuan 

sosial selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, analisis kebijakan ini fokus 

pada Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial.  

Terkait dengan pemilihan sampel, dari 34 provinsi di Indonesia akan dipilih 10 

provinsi. Pemilihan provinsi ini berdasarkan jumlah kasus COVID-19 

terkonfirmasi tertinggi berdasarkan data sebaran COVID-19 di Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per 5 Juni 

2020. Sejauh ini, 10 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, 

Papua, dan Nusa Tenggara Barat.  
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Profil Program Keluarga Harapan di Masa Covid-19 

Sebagai bentuk respons mitigasi terhadap dampak sosio-ekonomi dari krisis 

pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat mengatur beberapa respons kebijakan 

sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, terdapat tambahan 

belanja dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

tahun 2020 untuk menangani dampak COVID-19. Total tambahan tersebut 

sebesar Rp405,1 triliun, yang terdiri dari tambahan belanja negara Rp255,1 

triliun untuk kesehatan (Rp75 triliun), dukungan industri (Rp70,1 triliun), jaring 

pengaman sosial (Rp110 triliun), serta tambahan pembiayaan Rp150 triliun 

untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Anggaran tersebut 

kemudian ditingkatkan menjadi Rp677,20 triliun dengan jumlah total anggaran 

perlindungan sosial mencapai Rp203,90 triliun.  

Sebagai gambaran, Kementrian Keuangan telah mempublikasikan peta jaring 

pengaman sosial di Indonesia untuk merespons dampak sosio-ekonomi COVID-

19. Gambaran tersebut dapat dilihat melalui bagan berikut. 

 

Tabel 1.1 Peta Jaring Pengaman Sosial Merespons COVID-19 

 

Sumber: Kementerian Keuangan (2020) (diolah kembali) 
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Berdasarkan tabel di atas, PKH merupakan salah satu skema jaring pengaman 

sosial yang mengalami perubahan desain pada masa pandemi ini. Dari sisi total 

anggaran, terdapat tambahan Rp8,3 triliun yang semua Rp29,1 triliun. Selain itu, 

indeks bantuan per komponen mengalami kenaikan mencapai 25 persen yang 

akan diberikan kepada 10 juta KPM. Di sini, terdapat kenaikan jumlah penerima 

manfaat sebesar 8 persen jika dibandingkan dengan jumlah penerima manfaat 

pada akhir tahun 2019 yang mencapai 9,2 juta KPM. Selain itu, terdapat 

perubahan pada sisi jangka waktu pencairan bantuan tunai tersebut, yang 

semula dilakukan setiap triwulan menjadi setiap bulan selama 12 bulan.  

Uraian di atas menunjukkan adanya beberapa mekanisme perubahan yang 

terjadi dalam pemberian PKH pada masa krisis pandemi COVID-19. Pola 

perubahan tersebut terletak pada pada cakupan penerima manfaat, alokasi 

anggaran maupun frekuensi pencairan. Tabel berikut sebagai gambaran 

perbedaan desain PKH sebelum dan saat masa krisis pandemi COVID-19: 

 

Tabel 1.2 Perubahan Desain PKH Sebelum dan Saat Masa Krisis COVID-19 

Kriteria Sebelum Krisis Saat Krisis COVID-19 

Cakupan 

Penerima 

Manfaat 

9,2 juta KPM (tahun 2019) 10 juta KPM 

Alokasi Anggaran 29.13 triliun 37.4 triliun (penambahan 

8.3 triliun) atau perubahan 

anggaran mencapai 25 

persen 

Frekuensi 

Pencairan 

Setiap 3 (tiga) Bulan 

1. Januari – Maret 

2. April – Juni 

3. Juli – September 

4. Oktober – Desember 

Setiap bulan dari April 

sampai Desember 2020 

Sumber: Kementerian Sosial (2020) (diolah kembali) 
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Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perubahan-perubahan 

yang dilakukan oleh pemerintah pada desain PKH. Dalam prosesnya, hal 

tersebut juga dapat dilihat berdasarkan data perluasan cakupan penerima 

manfaat PKH di Indonesia sebelum dan selama masa krisis COVID-19. 

Kementerian Sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next 

Generation (SIKS-NG) sebelumnya telah mempublikasikan data berkala 

mengenai KPM PKH secara nasional di Indonesia. Kemudian, berdasarkan data 

penyaluran bulan Mei 2020, terdapat perluasan cakupan penerima manfaat 

hingga mencapai 10 juta KPM yang telah dilakukan oleh Kementerian Sosial. 

Adanya penambahan cakupan KPM tersebut dapat dilihat melalui gambaran 

studi pada 10 provinsi dengan tingkat kasus COVID-19 tertinggi, seperti yang 

ditunjukkan dalan grafik berikut: 

 

Grafik 1.3 Perluasan Cakupan KPM pada Studi di 10 Provinsi 

 

Sumber: Kementerian Sosial (2020) (diolah kembali) 

 

Selain itu, berdasarkan olahan data dari Kementerian Sosial mengenai 

perluasan cakupan penerima KPM, persentase perluasan cakupan tersebut 
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tertinggi ditempati oleh DKI Jakarta hingga mencapai 75,87 persen, kemudian 

diikuti Papua mencapai 59,72 persen, Nusa Tenggara Barat dengan angka 20,83 

persen, Jawa Tengah dengan angka 20,22 persen, dan Banten dengan angka 20 

persen. Kenaikan pada daerah lainnya berada pada kisaran 12-19 persen, yaitu 

Jawa Timur sebesar 18,24 persen, Jawa Barat sebesar 16,24 persen, Sulawesi 

Selatan sebesar 17,13 persen, Kalimantan Selatan sebesar 12,35 persen, dan 

Sumatera Selatan sebesar 18,93 persen.  

Gambaran perluasan KPM tersebut pun dapat dilihat aspek komponen 

penerima manfaat yang tercakup dalam PKH. Berdasarkan data KPM per bulan 

Mei 2020, komponen terbesar yang dibiayai oleh PKH ialah pada aspek 

kesehatan (anak usia dini) dan pendidikan (SD-SMA), dibandingkan kriteria 

komponen lain, seperti ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas. Secara 

nasional, kriteria komponen anak usia SD menjadi kriteria tertinggi menjadi 

6.192.834 anak, diikuti anak usia SMP mencapai 3.672.868 anak, anak usia SMA 

mencapai 2.950.989 anak, dan anak usia dini mencapai 2.889.733 anak. 

Sedangkan, kriteria komponen lansia mencapai 1.604.720 orang, disabilitas 

mencapai 118.046 orang, dan ibu hamil mencapai 59.476 orang. Berikut grafik 

gambaran proporsi kriteria komponen yang termasuk ke dalam KPM PKH per 

bulan Mei 2020. 

 

Grafik 1.4 Proporsi Kriteria Komponen Penerima Manfaat  

Berdasarkan Aspek Komponen PKH 

 

Sumber: Kementerian Sosial (2020) (diolah kembali) 
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Pola besarnya proporsi aspek komponen pendidikan dan kesehatan 

dibandingkan kesejahteraan sosial pun dapat dilihat pada 10 provinsi pada studi 

ini. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah masih mendominasi 

sebagai provinsi dengan jumlah kriteria komponen penerima manfaat tertinggi 

pada aspek pendidikan. Namun, di Provinsi Jawa Timur, aspek kesejahteraan 

sosial justru lebih tinggi dibandingkan aspek kesehatan yang ditandai dengan 

jumlah penerima manfaat lansia dan disabilitas yang lebih tinggi ketimbang ibu 

hamil maupun anak usia dini. Berikut grafik gambaran proporsi aspek 

komponen PKH pada 10 provinsi di Indonesia. 

 

Grafik 1.5 Proporsi Aspek Komponen PKH di 10 Provinsi 

 

Sumber: Kementerian Sosial (2020) (diolah kembali) 
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aspek pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. Setiap kerentanan 
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komponen dan kerentanan yang terjadi saat pandemi COVID-19. Hal tersebut 

dapat ditemukan pada bagian berikutnya.  

 

Tinjauan Isu Kesejahteraan Rumah Tangga Berdasarkan 

Aspek Komponen Program Keluarga Harapan 

Situasi yang tengah dihadapi pada pandemi COVID-19 saat ini memang 

mengakibatkan krisis sosio-ekonomi yang akan berisiko mengantarkan banyak 

masyarakat ke jurang kemiskinan. Untuk menangani hal tersebut, diperlukan 

jaring pengaman sosial di masa krisis yang berperan sebagai instrument efektif 

untuk mengurangi kemiskinan, mendukung konsumsi bagi rumah tangga 

miskin dan melengkapi kebijakan makro-ekonomi lainnya, membangun modal 

manusia dan mengurangi risiko sosial (penurunan kesejahteraan maupun 

kehilangan pekerjaan), serta mendorong kohesi sosial dan menfasilitasi 

implementasi kebijakan lain (Davies & McGregor, 2009). Adanya PKH sebagai 

salah satu bantuan sosial yang digulirkan pada masa krisis dapat menjadi 

gambaran bagaimana tipe ini dapat melindungi rumah tangga dari risiko 

kemiskinan dan ketidakberdayaan yang muncul di masa krisis. 

Sebagai pertimbangan dalam implementasi jaring pengaman sosial di masa 

krisis, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu digarisbawahi. Davies & McGregor 

(2009) menyebutkan bahwa jaring pengaman sosial harus melihat karakteristik 

kerentanan dari struktur ekonomi atau sektor-sektor yang paling rentan. 

Kemudian, jaring pengaman sosial pun harus melihat persebaran kerentanan di 

berbagai daerah yang berbeda satu sama lain. Terakhir, jaring pengaman sosial 

harus melihat dampak krisis terhadap rumah tangga maupun individu yang 

mengalami kerentanan.  
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Jika ditelaah lebih jauh, dampak sosio-ekonomi COVID-19 pun akan menerpa 

berbagai aspek di masyarakat, baik pendidikan, kesehatan maupun 

kesejahteraan sosial. Pada aspek pendidikan, penutupan sekolah dan 

pemindahan aktivitas belajar ke rumah akan memengaruhi adanya perubahan 

pada pola belajar dan aktivitas terkait lainnya yang berdampak terhadap kondisi 

kesejahteraan anak. Selain itu, pada aspek kesehatan, pembatasan sosial pun 

menyebabkan berbagai akses terhadap layanan kesehatan dasar terhambat. 

Pada aspek kesejahteraan sosial, kerentanan yang dialami oleh lansia dan 

disabilitas terhadap COVID-19 menjadi catatan penting yang tidak dapat 

diabaikan. 

 

Kerentanan Rumah Tangga pada Aspek Pendidikan 

Kerentanan pada aspek-aspek tersebut tentu akan sangat berbeda di berbagai 

provinsi. Secara umum, pada aspek pendidikan, tantangan terbesar yang 

dialami oleh rumah tangga adalah risiko putus sekolah di setiap jenjang 

pendidikan. Risiko anak putus sekolah pun akan menimbulkan berbagai 

kerentanan lain, termasuk kerentanan terhadap potensi kekerasan dan 

eksploitasi, pelanggaran hukum akibat penggunaan obat terlarang dan 

kriminalitas (Kementerian Sosial, 2020). Melihat hal tersebut, berbagai program 

terkait pendidikan diarahkan untuk menurunkan angka putus sekolah melalui 

peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun, pada realisasinya, 

tantangan yang harus dihadapi adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, 

semakin rendah pula APM.  
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Tabel 1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019 

 SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat 

Laki-laki 97,63 78,87 59,40 

Perempuan 97,65 79,96 62,38 

Perkotaan 97,97 82,05 64,43 

Perdesaan 97,25 76,36 56,27 

Non-Disabilitas 97,71 79,62 61,11 

Disabilitas 88,84 52,90 31,44 

Total 97,64 79,40 60,84 
Sumber: BPS, Susenas Maret 2019 

 

Berdasarkan provinsi, tingkat partisipasi murni tersebut sangat beragam. 

Secara nasional, provinsi-provinsi berikut telah melebih APM pada tingkat SD 

yang mencapai 97,65 persen, kecuali Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Papua. 

Kemudian, pada tingkat SMP, Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, 

Sumatera Selatan, dan Papua masih tertinggal dari APM secara nasional yang 

mencapai 79,96 persen. Sedangkan, di tingkat SMA, banyak provinsi masih jauh 

di bawah APM nasional, kecuali Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, yang 

angkanya melebihi APM nasional yang telah mencapai 62,38 persen. Berikut 

tabel APM di 10 provinsi yang menjadi fokus dalam studi ini. 
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Grafik 1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2019 di 10 Provinsi 

 

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019 

 

Dampak COVID-19 tentu sangat signifikan. Aktivitas belajar yang biasa dilakukan 
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kemampuan anak untuk tetap mengikuti proses belajar dalam jangka panjang. 

Selain itu, pada anak laki-laki, tekanan untuk berkontribusi kepada keluarga 

diiringi dengan semakin suramnya kondisi ekonomi akan mengakibatkan risiko 

putus sekolah (World Bank, 2020). Dengan kondisi tersebut, jaring pengaman 

sosial yang fokus mendorong keluarga untuk tetap memperhatikan pendidikan 

mereka sangat dibutuhkan pada masa krisis seperti ini. Adanya PKH yang 

memberikan bantuan tunai pada aspek pendidikan dari jenjang SD sampai SMA 

membantu keluarga untuk tetap mengirimkan anak mereka ke sekolah di masa 

krisis maupun setelah krisis berakhir.  

 

Kerentanan Rumah Tangga pada Aspek Kesehatan 

Pada aspek kesehatan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh rumah tangga 

adalah penyediaan layanan kesehatan dasar bagi ibu hamil dan pemenuhan gizi 

usia balita. Akses layanan kesehatan yang memadai pada masa kehamilan, 

persalinan maupun pascapersalinan tentu akan menentukan keberlangsung 

hidup ibu dan bayi, serta akan menekan angka kematian ibu dan bayi.  

Berdasarkan Survei Angka Sensus (Supas) tahun 2015, angka kematian ibu (AKI) 

mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Kemudian, angka kematian 

neonatal (AKN) mencapai 15 per 1000 KH, angka kematian bayi mencapai 24 per 

1000 KH dan angka kematian balita mencapai 32 per 1000 KH, berdasarkan 

Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Sebagian besar angka 

kematian ibu dan anak tersebut terjadi di desa maupun kelurahan, puskesmas 

dan rumah sakit. yang juga berkaitan dengan kualitas layanan kesehatan di 

tingkat pertama. Layanan kesehatan dasar di sini tentunya adalah akses 

terhadap fasilitas kesehatan yang melibatkan tenaga medis di bidang persalinan 

secara profesional. 
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Selain isu di atas, aspek kesehatan pada komponen PKH juga memiliki perhatian 

besar terhadap permasalahan gizi. Dua sorotan pada isu adalah terkait dengan 

status gizi buruk dan gizi kurang pada balita, serta masalah stunting (status gizi 

pendek dan sangat pendek). Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

Tahun 2018, balita dengan gizi buruk dan gizi kurang pada tahun 2018 mencapai 

17,7 persen, sedangkan balita stunting masih terdapat sekitar 11,5 persen balita 

dengan status sangat pendek dan 19,3 persen lainnya berstatus pendek. 

Penyebab tingginya permasalahan gizi balita di atas tidak lain banyak 

dipengaruhi oleh rendahnya asupan gizi yang baik pada masa kehamilan.  

Secara nasional, prevalensi stunting masih berada pada angka 29,7 persen. 

Berdasarkan grafik di atas, beberapa provinsi yang memiliki tingkat stunting di 

atas angka nasional adalah Banten, Nusa Tenggara Barat, Papua, Kalimantan 

Selatan, dan Sulawesi Selatan. Provinsi lainnya masih berada di bawah angka 

nasional tetapi tetap membutuhkan upaya pencegahan bersama untuk 

menangani permasalahan gizi melalui penyediaan jarring pengaman sosial yang 

mencakup kebutuhan akan asupan gizi bagi anak usia dini.  

 

Grafik 1.7 Grafik Prevalensi Stunting di 10 Provinsi 

 

Sumber: Kementerian Kesehatan (2018) (diolah kembali) 
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Pada situasi COVID-19, risiko kesehatan amat menantang dihadapi oleh 

perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui. Pada saat krisis, layanan 

kesehatan reproduksi dan seksual bagi ibu hamil akan tertunda dengan adanya 

pembatasan sosial. Hal tersebut menimbulkan kerentanan baru bagi ibu hamil 

dan berisiko mengakibatkan kematian ibu disebabkan kurangnya sumber daya 

pada saat krisis.  

Pada studi mengenai wabah Ebola di Kongo, memang terdapat kesulitan untuk 

memberikan layanan kesehatan reproduksi dan seksual yang berakibat pada 

kematian ibu hamil. Kemudian, banyak dari mereka yang diduga terinfeksi pun 

diabaikan oleh layanan yang ada. Pada akhirnya, banyak dari ibu hamil harus 

melahirkan di rumah yang cenderung berisiko. Studi lain pada kasus Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) di Asia, banyak dari ibu hamil memiliki insiden 

yang tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan neonatal. Hal ini tentu menjadi 

perhatian penting bagi adanya jaring pengaman sosial yang melihat situasi 

kerentanan terhadap ibu hamil dan anak usia dini pada saat COVID-19.  

 

Kerentanan Rumah Tangga pada Aspek Kesejahteraan Sosial 

Aspek terakhir ialah mengenai kesejahteraan sosial. Pada sisi penyandang 

disabilitas, tantangan yang dihadapi ialah terkait dengan kerentanan 

penyandang disabilitas terhadap risiko kemiskinan. Berdasarkan Survei 

Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) tahun 2017, penduduk usia kerja 

penyandang disabilitas secara nasional berjumlah lebih dari 21 juta orang. 

Sebesar 51,18 persen dari angka tersebut adalah jumlah angkatan kerja 

disabilitas atau mencapai 11 juta orang, sedangkan 48,82 persen di antaranya 

adalah bukan angkatan kerja penyandang disabilitas.  
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Kemudian, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja mencapai 96,31 persen 

dan pengangguran terbuka mencapai 3,69 persen. Sebagian besar 

permasalahan disabilitas di Indonesia ialah kerentanan terhadap risiko eksklusi 

dan kemiskinan karena masih banyaknya hambatan dan upaya pembatasan 

hak-hak penyandang disabilitas walaupun telah diatur Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Belum lagi, sebagian besar 

penyandang disabilitas berusia 60 tahun ke atas atau mencapai 46 persen dari 

total populasi lansia.  

Masih terkait pada aspek di atas, kerentanan juga dihadapi oleh lansia. 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, jumlah 

lansia di Indonesia mencapai 24,49 juta jiwa dan menjadikan Indonesia sebagai 

salah satu negara yang memiliki karakteristik penduduk menua (ageing 

population) disebabkan jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas telah mencapai 

angka 9,27 persen. Melihat situasi tersebut, terdapat berbagai permasalahan 

yang dihadapi oleh lansia, seperti fisik, mental, psikososial maupun ekonomi 

yang juga diperburuk dengan terbatasnya akses layanan sosial dan ekonomi. 

Isu ini kemudian berpengaruh terhadap penurunan kemampuan dan usia 

harapan hidup lansia.  

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2019, rasio ketergantungan penduduk 

lansia mencapai 15,01. Maksudnya, setiap 100 orang penduduk usia produktif 

harus memikul tanggungan sekitar 15 orang penduduk lansia. Kemudian, 

berdasarkan studi TNP2K pada tahun 2019, tingkat kemiskinan berdasarkan 

kelompok usia menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem banyak 

ditemukan pada penduduk lansia. Sekitar 80 persen penduduk usia 65 tahun 

tinggal pada rumah tangga dengan konsumsi per kapita di bawah Rp50.000 per 

hari. Angka tersebut pun semakin buruk pada tingkat usia yang lebih tua.  

Permasalahan lain yang cukup genting adalah kelompok lansia sangat lekat 

dengan dimensi gender. Data dari Susenas tahun 2017, sebanyak 53 persen 
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penduduk usia 65 tahun ke atas ialah perempuan. Dari angka tersebut, 14 

persen lebih menghadapi risiko kemiskinan yang lebih besar. Sebesar 56 persen 

lansia perempuan berisiko lebih tinggi untuk menjadi janda. Selain itu, 15 

persen lansia perempuan berisiko lebih tinggi untuk hidup sendiri. Kemudian, 

lansia perempuan juga akan terbatas secara peluang untuk masuk ke lapangan 

kerja dan menjadi tanggungan keluarga mereka untuk menghidupi mereka (76 

persen).  

Di sisi lain, terdapat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa lansia 

perempuan menjadi kepala rumah tangga (KRT) yang tentu masih harus 

memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan Statistik Penduduk Lanjut Usia 

2019 oleh BPS, angkanya mencapai 34,89 persen. Tantangan yang dihadapi oleh 

rumah tangga yang dikepalai oleh lansia perempuan akan memiliki risiko status 

ekonomi yang relatif rendah dan memengaruhi kondisi kesejahteraan rumah 

tangga tersebut. Berikut tabel persentase KRT lansia perempuan di 10 provinsi 

yang menjadi fokus dalam studi ini. 

 

Grafik 1.8 Persentase KRT Lansia Perempuan di 10 Provinsi 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) (diolah kembali) 
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Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan kebutuhan dasar pada aspek 

kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial menjadi sangat mendesak 

dan perlu ditingkatkan bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki 

risiko besar terperangkap pada jurang kemiskinan pada masa COVID-19. Salah 

satu upaya yang tengah digalakkan oleh pemerintah saat ini adalah melakukan 

penyesuaian terhadap bantuan sosial tunai bersyarat PKH yang termasuk ke 

dalam skema jaring pengaman sosial di Indonesia untuk merespons dampak 

sosio-ekonomi COVID-19. Selanjutnya, akan dibahas tantangan pemberian PKH 

di masa krisis.   

 

Tantangan Pemberian Program Keluarga Harapan  

pada Masa COVID-19 

Dalam upaya penerapan PKH saat ini, tentu akan menghadapi berbagai 

tantangan dalam menyediakan jaring pengaman sosial secara menyeluruh. 

Bastagli (2014) menyebutkan setidaknya tiga tantangan utama, yakni: pertama, 

fleksibilitas kebijakan dan kapasitas adaptif dalam perancangan dan penyaluran 

program. Hal ini mencakup struktur dan regulasi dari kebijakan yang ada, serta 

kompleksitas mekanisme penyaluran program. Kedua, kemampuan anggaran 

untuk cakupan penerima manfaat yang luas. Pengaturan anggaran dilakukan 

secara memadai untuk respons krisis secara cepat. Terakhir, perencanaan dan 

persiapan respons perlindungan sosial di masa krisis. 

Tantangan pertama amat erat dengan upaya penentuan sasaran penerima 

manfaat. Pada saat krisis, penentuan penerima sasaran harus 

mempertimbangkan perubahan kondisi masyarakat secara cepat dan 

menangkap kerentanan terhadap krisis (shock-responsive targeting). Sedangkan, 

sumber data yang ada saat ini belum banyak diperbaharui dan menjadi dasar 
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kebijakan atau program untuk menggapai kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah atau miskin di situasi krisis.  

Berbagai kritik dilontarkan terkait dengan penentuan penerima manfaat 

berbagai bantuan sosial di masa krisis, termasuk PKH. Saat ini, data yang 

digunakan untuk menentukan perluasan cakupan penerima manfaat PKH yang 

mencapai 10 juta orang ialah DTKS. Basis data ini merupakan informasi status 

sosial dan ekonomi dari kelompok 40 persen penduduk di Indonesia yang 

memiliki tingkat pendapatan rendah yang miskin dan hampir miskin. Pada 

pengelompok rumah tangga dalam DTKS, terdapat empat pembagian desil, 

yakni desil 1 (kelompok 1-10 persen terendah), desil 2 (11-20 persen terendah), 

desil 3 (21-30 persen terendah), dan desil 4 (31-40 persen terendah).  

Cakupan tersebut dianggap cukup untuk menjadi dasar pemenuhan kebutuhan 

penentuan target penerima manfaat perlindungan sosial. Namun, berdasarkan 

keterangan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian 

Sosial, data yang tertera di DTKS terakhir diperbaharui per bulan Januari 2020. 

Sedangkan, basis DTKS secara keseluruhan merupakan data yang terhimpun 

secara masif pada tahun 2015. Pada tahun 2015, tingkat akurasi data yang 

terhimpun mencapai 85 persen. Sedangkan, dari tahun ke tahun, upaya 

pengayaan data untuk memperkuat akurasi data tersebut menurun. 

Berdasarkan telaah yang dilakukan oleh The Smeru Research Institute (2020), 

pada tahun 2019, terdapat sekitar 60 kabupaten/kota yang tidak melakukan 

pembaharuan data, sehingga akurasi data tentang rumah tangga yang tercakup 

dalam DTKS masih sangat kurang. Pada masa COVID-19 ini pun, sejumlah 

daerah belum memenuhi kuota penerima bansos seperti yang disebutkan oleh 

Kementerian Sosial. Padahal, hal ini sangat menentukan implementasi program 

dan kelayakan penentuan penerima manfaat yang diperluas dalam 

penyesuaian desan PKH di masa krisis. 
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Implikasinya, potensi ketidaktepatan sasaran dari penentuan penerima 

manfaat tersebut akan sangat besar. Berdasarkan catatan Kementerian 

Keuangan (2020), banyak sasaran PKH yang seharusnya berada pada desil 1 dan 

2 tetapi desil 3-10 pun menikmatinya. Catatan tersebut merupakan distribusi 

rumah tangga penerima PKH pada tahun 2015 dan 2017 pada situasi normal. 

Pada situasi krisis, potensi ketidaktepatan sasaran tersebut akan menjadi 

sangat besar ditambah dorongan untuk memberikan bantuan sosial tunai yang 

cepat di seluruh Indonesia. Padahal, tingkat kerentanan menjadi miskin dan 

hampir miskin sangat besar pada masa krisis. Tanpa adanya bantuan sosial 

kepada rumah tangga yang membutuhkan akan membuat proses pemecahan 

masalah rumah tangga terhadap situasi krisis ekonomi, berjalan sulit.  

Selain terkait dengan akurasi data, permasalahan lain yang harus dihadapi oleh 

pemerintah dalam hal fleksibilitas kebijakan adalah mekanisme penyaluran 

program. Pada masa COVID-19, tantangan ini menjadi lebih besar seiring 

diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karantina maupun 

isolasi mandiri di berbagai daerah. Kementerian Sosial menguraikan bahwa 

mekanisme penyaluran tersebut dilakukan oleh kesiapan lembaga mitra 

penyalur, seperti Kantor POS Indonesia dan bank-bank penyalur, untuk 

memastikan protokol kesehatan tersedia dengan infrastruktur yang 

mendukung, seperti penambahan jumlah loket maupun pembukaan layanan 

yang lebih dekat dengan masyarakat.  

Walaupun begitu, program bantuan tunai pada masa krisis seharusnya 

membutuhkan mekanisme penyaluran menggunakan sistem elektronik jika 

memungkinkan. Kebutuhan ini memang membutuhkan upaya besar dalam 

bentuk peningkatan inklusi keuangan bagi KPM, terutama bagi rumah tangga 

yang biasanya mendapatkan bantuan secara tunai dan tidak terhubung dengan 

teknologi keuangan, baik pada konteks perdesaan maupun perkotaan. Namun, 

pergantian menuju sistem elektronik seperti ini diperlukan dan sangat penting, 

serta dapat memberdayakan KPM dan meminimalisir risiko disebabkan adanya 
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konsentrasi antrian proses penyaluran, ketidakteraturan jadwal pencairan, dan 

lain-lain. 

Kemudian, terkait kemampuan anggaran untuk cakupan penerima manfaat 

yang lebih luas, Kementerian Sosial telah mendapatkan mandat sebanyak 37.4 

triliun, yang diantaranya ditujukan untuk program bantuan sosial tunai 

bersyarat PKH. Peningkatan komponen indeks bantuan mencapai 25 persen 

untuk 10 juta KPM dinilai cukup responsif untuk memperluas cakupan penerima 

manfaat PKH. Namun, peningkatan anggaran tersebut juga harus dibarengi 

dengan kecepatan realisasi anggaran dan ketepatan waktu dalam penyaluran 

bantuan tunai tersebut.  

 

Rekomendasi 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi 

untuk memperbaiki implementasi PKH pada masa pandemi COVID-19, terutama 

bagi Kementerian Sosial: 

1. Melakukan pemutakhiran data jumlah penyaluran kepada KPM 

berdasarkan daerah dan jumlah penerima dan berdasarkan komponen 

penerima manfaat. Hal ini harus dilakukan secara simultan, transparan 

dan dapat diakses publik, sehingga dapat membuka ruang pengawasan 

dan evaluasi kepada publik. Upaya ini dapat diintegrasikan dengan 

sisitem manajemen menyeluruh yang telah dikembangkan, yakni Sistem 

Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan 

diperbaharui secara berkala;  

2. Membuka ruang pengaduan yang tanggap dan cepat dalam 

penanganan potensi maladministrasi maupun ketidaktepatan sasaran 

dalam pemberian bantuan PKH, terutama kepada kategori penerima 

dari perluasan cakupan penerima manfaat PKH. Tantangan ini banyak 
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terlihat dalam proses perluasan cakupan penerima manfaat pada masa 

pandemi dan penyaluran bantuan kepada sasaran yang membutuhkan 

dengan pelbagai pertimbangan karakteristik penerima manfaat 

maupun lokasi geografis untuk menyediakan mekanisme penyaluran 

yang tepat strategi dan sasaran;  

3. Untuk melihat efektivitas program PKH secara menyeluruh di masa 

pandemi COVID-19, diperlukan penelitian mendalam dan analisis 

implementasi kebijakan lanjutan mengenai dampak program PKH 

kepada rumah tangga penerima manfaat, terutama perempuan. Selain 

itu, penelitian tersebut juga diperlukan untuk melihat komplementaritas 

dengan program jaring pengaman sosial lain di masa pandemi COVID-

19, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Sembako, Program 

Kartu Prakerja maupun program lain dalam lingkup pendidikan, seperti 

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).  
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Bab 2 

Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19  

Vunny Wijaya 

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute 

 

Abstrak 

Dalam upaya mencegah dan menangani pandemi COVID-19, Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Dalam 

melaksanakan tujuannya, Gugus COVID-19 bekerjasama dengan pemerintahan 

dari tingkat Pusat hingga Daerah. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja yang 

dilakukan Gugus COVID-19 beserta upaya memperbaiki kinerja di tengah 

pandemi yang masih dihadapi Indonesia. Penelitian ini juga akan melihat upaya 

yang dilakukan Gugus COVID-19 selama masa transisi menuju kenormalan baru 

yang sedang dan akan berlangsung di sejumlah daerah.  

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan sejumlah catatan 

terkait evaluasi kinerja Gugus COVID-19 yang dianalisis melalui indikator Levine 

et al. yang terdiri dari lima aspek. Produktivitas, kualitas pelayanan, 

responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Adanya perbedaan situasi dan 

tantangan yang dimiliki oleh banyakdaerah di Indonesia, membuat kelima aspek 

dijalankan secara berbeda-beda di tengah situasi yang kompleks. Berdasarkan 

analisis, tiga aspek yang masih perlu mendapat perhatian khusus adalah 

kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas. Untuk memperbaiki kinerja 

dan dalam upaya transisi menuju kenormalan baru, aspek kualitas pelayanan 

dalam hal ini, informasi yang diberikan perlu ditingkatkan keakuratannya diiringi 

dengan menekan berita hoaks yang muncul. Dalam aspek responsivitas, 

pendataan yang lebih rapi terkait kebutuhan alkes dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan aplikasi daring yang terintegrasi. Dalam aspek akuntabilitas, 

diperlukan adanya tranparansi laporan keuangan yang berasal dari Pemda. 

 

 

Kata kunci: Evaluasi kinerja, Gugus COVID-19, kenormalan baru 
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Pendahuluan 

oronavirus disease 2019 (COVID-19) pertama kali ditemukan di Wuhan, 

Provinsi Hubei, Cina. Kejadian luar biasa oleh Coronavirus bukanlah 

merupakan yang pertama kali. Pada tahun sebelumnya, 2002, muncul Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan tahun selanjutnya, 2012, muncul penyakit 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Sejak kemunculannya pada akhir tahun 

lalu, diriingi dengan pemberitaan berbagai media yang mengagetkan, kasus 

COVID-19 membuat sejumlah negara bergegas melakukan persiapan 

pencegahan dan penanganan.  

Tingkat penularan yang lebih cepat dibanding virus sebelumnya, mau tidak mau 

mendorong negara-negara di berbagai belahan dunia bersigap menyusun 

sejumlah kebijakan. Indonesia pun melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 

turut merespons, dengan segera membuat protokol kesiapsiagaan berdasarkan 

arahan World Health Organization (WHO). Sejumlah dokumen dibuat oleh 

Kemenkes sebagai langkah awal persiapan mencegah pandemi. Namun, 

fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia belum seluruhnya siap. 

Faktanya, tidak hanya negara berkembang seperti Indonesia yang tidak siap 

dengan datangnya pandemi ini. Negara yang lebih maju dalam hal kedokteran 

dan teknologi seperti Amerika Serikat (AS) dan Italia pun mengalami kesulitan.  

Selain itu, sejumlah ahli memandang, kesulitan yang dialami salah satunya 

karena pemerintah sejumlah negara kurang agresif dan masif dalam melakukan 

deteksi dini. WHO dan para ahli sepakat bahwa deteksi cepat merupakan faktor 

utama dalam menahan penyebaran pandemic (bbc.com, 21/03). Negara lain 

diantaranya Taiwan dan Korea Selatan, dianggap mampu melakukan langkah 

cekatan mencegah COVID-19 karena mengedepankan deteksi dini. Hal itu 

C 
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dilatarbelakangi oleh pembelajaran dari pengalaman sebelumnya ketika 

berhadapan dengan SARS dan MERS.  

Melihat situasi yang terjadi di sejumlah negara dan belum siapnya fasilitas 

kesehatan untuk menangani pandemi yang sangat mengkhawatirkan, serta 

terdeteksinya sejumlah pasien positif, pada tanggal 13 Maret, Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo atau 

Jokowi. Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020. 

Gugus COVID-19 bekerja di bawah arahan dan bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden. Dalam hal pendanaan, menurut Pasal 13 Keppres tersebut, 

kegiatan Gugus COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Sebagai perpanjangan tangan langsung Presiden, Gugus COVID-19 memiliki 

sejumlah tugas, mulai dari melakukan komando dari tingkat Pusat hingga 

bekerja menjangkau lingkup pemerintahan paling kecil seperti RT/RW. 

Berdasarkan kinerja di lapangan, sejumlah apresiasi kinerja Gugus COVID-19 

datang dari lintas sektor. Namun, kinerja Gugus COVID-19 di sejumlah daerah 

masih dipertanyakan. Diantaranya terkait pelayanan fasilitas kesehatan yang 

diberikan, keterbukaan soal informasi, keakuratan data pasien, dan lain 

sebagaianya. Ditemukan pula, berdasarkan hasil survei Indikator Politik 

Indonesia (2020), terdapat responden yang kurang puas dan tidak puas sama 

sekali terkait kinerja Gugus COVID-19. Dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Grafik 2.1 Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Gugus Tugas COVID-19 

Sumber: Indikator Politik Indonesia, 7 Juni 2020 

 

Sebanyak 55 persen mengatakan cukup puas dengan kinerja Gugus COVID-19. 

Sebanyak 8,7 persen mengatakan sangat puas, 24 persen kurang puas, dan 

tidak puas sama sekali sebanyak 1,9 persen, serta tidak tahu/tidak menjawab 

sebanyak 10,4 persen. Hal ini mendorong pentingnya evaluasi kinerja untuk 

menganalisis ketidakpuasan masyarakat atau permasalahan yang ada secara 

komprehensif.  

Pada dasarnya, evaluasi atau pengukuran kinerja mencakup sejumlah indikator 

atau aspek yang berguna untuk menilai kemajuan atau kegagalan sebuah 

organisasi. Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi pada Gugus COVID-

19, tulisan ini akan membahas tentang evaluasi kinerja komprehensif Gugus 

COVID-19 berdasarkan Levine et al. (1990). Hasil evaluasi ini dapat dijadikan 

sebagai rujukan dalam rangka memperbaiki kinerja Gugus COVID-19 menuju 

‘new normal’ atau kenormalan baru. 
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Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat dua pertanyaan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana evaluasi kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19?  

2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kinerja 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menuju 

kenormalan baru? 

 

Tinjauan Pustaka 

Kinerja Organisasi 

Menurut Bastian (Tangkilisan, 2005), kinerja organisasi adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam 

upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut. Menurut 

Amitai Etzioni (Keban, 2008) kinerja organisasi menggambarkan seberapa jauh 

suatu organisasi merealisasikan tujuan akhirnya. Lembaga Adminitrasi 

Negara/LAN (2000) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. 

Menurut Steers (1974) kinerja organisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, 

diantaranya, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), struktur organisasi, dan 

bentuk kepemimpinan. Bryson (1995) berpendapat bawa ada upaya-upaya yang 

relevan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja suatu organisasi, yaitu 

dengan memerhatikan faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Menurut 

Steers (1974) faktor eksternal terdiri dari atas pengawasan SDM, anggaran, 

sarana dan prasarana, serta budaya organisasi. Sedangkan, faktor internal 
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berkaitan dengan proses manajemen, yaitu proses perencanaan, 

pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi. 

 

Evaluasi Kinerja dan Urgensinya 

Anthony et al. (1997) mendefinisikan pengukuran kinerja sebagai aktivitas 

mengukur kinerja suatu kegiatan. Tidak hanya mengukur, tetapi juga 

memperbaiki kinerja suatu organisasi termasuk individu didalamnya. Dengan 

kata lain, individu menjadi kunci penting dalam memengaruhi perubahan 

organisasi ke arah yang lebih baik. 

Johson dan Lewin (1991) membedakan pengukuran kinerja berdasarkan model 

tujuan. Kinerja organisasi menurut model tujuan disamakan dengan efektivitas 

yang diukur dari produktivitas dan pencapaian tujuan. Efektivitas model tujuan 

menyandarkan pada spesifikasi hierarki tujuan, sasaran dan ukuran hasil (effect) 

yang ditetapkan secara formal. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang 

mengorganisir serangkaian tujuan, menentukan kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan, dan mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan-

kegiatan dalam kerangka mencapai tujuan. Efektivitas juga menekankan pada 

analisis biaya program dikaitkan dengan hasil program. 

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui pencapaian target yang telah 

ditetapkan. Pengukuran kinerja juga merefleksikan filosofi dan kultur suatu 

organisasi, serta menggambarkan seberapa baik suatu kinerja telah 

diselesaikan dengan biaya, waktu, dan kualitas yang optimal (Tatikonda dan 

Tatikonda, 1998). Menurut Becker, Suselid dan Utrich (2001), sistem pengukuran 

SDM yang efektif mempunyai dua tujuan penting, yaitu memberi petunjuk bagi 

pembuatan keputusan organisasi dan berfungsi sebagai dasar untuk 

mengevaluasi kinerja SDM. 
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Dalam buku “Manajemen yang Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Instansi 

Pemerintah” yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian 

PPN/Bappenas) tahun 2006, evaluasi kinerja diartikan sebagai kegiatan untuk 

menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu instansi pemerintah 

atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan 

kepadanya. Disebutkan juga bahwa evaluasi bermanfaat diantaranya untuk 

perbaikan perencanaan, strategi, kebijakan; pengambilan keputusan; tujuan 

pengendalian program/kegiatan; perbaikan input, proses dan output, serta 

perbaikan tatanan atau sistem dan prosedur. 

 

Indikator Kinerja Pelayanan Publik 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Zeithhaml, Parasuraman, dan Berry (1990) mengemukakan bahwa kinerja 

pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang 

sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat dari aspek fisik 

pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya tempat pelayanan yang 

representatif dan fasilitas pelayanan yang baik. Dalam praktiknya, idealnya, 

pelayanan publik dapat diukur melalui sejumlah indikator. 

Levine et al. (1990) dalam (Nasucha, 2004) mengembangkan lima indikator 

dalam menilai kinerja pelayanan publik. Pertama, produktivitas. Produktivitas 

menekankan seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan yang 

diharapkan, dari segi efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan keberhasilan 
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yang dinilai dari besarnya sumber daya atau biaya yang digunakan untuk 

mencapai tujuan. Efektivitas dinilai sejauh mana tim dapat memanfaatkan 

sumber-sumber daya untuk melaksanakan tujuan. 

Kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan, merupakan ukuran citra yang 

diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat 

merasa puas atau tidak puas. Dibagi dalam dua aspek. Informasi ke publik, yaitu 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan 

dalam web resmi maupun berupa data langsung. Kualitas SDM, sejauh mana 

pengetahuan dan kemampuan SDM dalam melakukan tugasnya, melayani 

masyarakat. Ketiga, responsivitas. Dilulio (1994) mengatakan bahwa 

responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali pelayanan dan 

mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Aspek ini terdiri dari daya tanggap atau kemampuan tim 

memberikan pelayanan yang memuaskan. 

Keempat, responsibilitas. Responsibilitas, yaitu ukuran apakah pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Dibagi menjadi 

dua hal. Tingkat kesesuaian, sejauh mana tim melakukan pelayanan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan, merupakan upaya yang 

dilakukan jika terdapat masyarakat yang tidak mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan untuk ditegakkan oleh masyarakat. Kelima, akuntabilitas. 

Akuntabilitas, melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik 

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau konsisten dengan kehendak 

publik. Akuntabilitas bertujuan untuk mengetahui mekanisme 

pertanggungjawaban kinerja organisasi. Misalnya, dalam hal pelaporan 

kegiatan atau kinerja dan keuangan. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan 

untuk menganalisis kinerja Gugus Tugas dalam menangani COVID-19. 

Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi 

dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh 

peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi 

literatur/kepustakaan dan berbagai sumber bacaan, diantaranya buku, artikel, 

peraturan undang-undang dan kebijakan. Untuk melihatnya secara lebih 

komprehensif, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih luas, analisis 

evaluasi kinerja Gugus COVID-19 ini menggunakan indikator pelayanan publik 

berdasarkan konsep Levine et al. (1990).  

 

Hasil dan Pembahasan 

Evaluasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

Tiga bulan lebih Gugus COVID-19 menjalankan kewajibannya. Menurut Pasal 6 

dalam Keppres Nomor 7 Tahun 2020, Gugus COVID-19 dibentuk dengan lima 

tujuan. Pertama, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. 

Kedua, mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ketiga, meningkatkan antisipasi 

perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Keempat, meningkatkan sinergi 

pengambilan kebijakan operasional. Kelima, meningkatkan kesiapan dan 

kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-

19.   
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Sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) tergabung dalam Gugus ini, baik sebagai 

Pelaksana dan Pengarah. Diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), posisi Gugus COVID-19 memegang peranan strategis dalam 

percepatan pencegahan dan penanganan pendemi. Sejumlah pencapaian dan 

permasalah kinerja Gugus COVID-19 ditemukan dan dianalisis berdasarkan 

indiaktor Levine et al. (1990). Berikut penjabarannya. 

 

Aspek Produktivitas 

Admo Sudirja (1997) menyatakan bahwa kinerja mencakup prestasi kerja, yaitu 

prestasi penyelenggaraan sesuatu. Dalam perjalanannya, Gugus COVID-19 telah 

melaksanakan berbagai kegiatan dan koordinasi. Sejumlah apresiasi atas 

kinerja Gugus COVID-19 diberikan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), 

salah satunya Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu 

(parigimoutongkab.go.id, 09/05). Menurut Samsurizal, sejak awal bulan April 

Gugus Tugas sudah berkerja bertaruh nyawa untuk keselamatan warganya. 

Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad juga menyampaikan bahwa penerapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah mulai membuahkan hasil atas 

dukungan tim Gugus COVID-19. Namun, Gugus COVID-19 yang tersebar hingga 

kepulauan harus gencar melakukan pengawasan, sosialisasi dan imbauan ke 

warga terkait pencegahan COVID-19, serta melakukan terobosan-terobosan, ide 

dan inovasi (antaranews.com, 08/05).  Setiap pencapaian dan tantangan yang 

masih bermunculan tidak terlepas dari entitas pelayanan publik yang diberikan 

oleh Gugus COVID-19.  

Menurut Watson (2010), praktik SDM dapat diartikan sebagai pemanfaatan 

upaya manajerial, pengetahuan, kemampuan dan perilaku yang berkomitmen 

dan berkontribusi demi keberlanjutan organisasi. Jika saat ini kinerja Gugus 

mendapatkan apresiasi dari masyarakat, Gugus COVID-19 masih harus terus 
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memperbaiki segala macam isu dan tantangan yang dihadapi dengan lebih 

agresif dan memiliki semangat yang konsisten, sehingga mampu berjuang 

untuk menangani pandemi dengan profesional dan optimal. Pada konteks ini, 

produktivitas Gugus COVID-19 juga terkait dengan partisipasi masyarakat. Jika 

partisipasi masyarakat baik, maka kinerja Gugus COVID-19 juga akan semakin 

meningkat. 

 

Aspek Kualitas Pelayanan 

Informasi, Keakuratan dan Transparansi 

Pada 24 April 2020, Juru Bicara Gugus COVID-19 Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia 

Ade Putera menarik pernyataan dan mengklarifikasi ucapannya yang 

menyatakan bahwa satu orang di Kota Cilegon terkonfirmasi positif COVID-19 

(bantennews.co.id, 24/04). Melalui banner digital yang disebarkan melalui media 

sosial, Aziz menyatakan bahwa warga dimaksud bukan terkonfirmasi positif, 

melainkan terindikasi positif COVID-19. 

Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Limapuluh Kota, Marsanova Andesra mempertanyakan transparansi informasi 

terkait perkembangan COVID-19 (covesia.com, 08/05). Termasuk belum adanya 

dikirim sampel Pool Test ke Laboratorium Unand. Situasi tersebut juga 

dipertegas oleh pernyataan Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi 

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Andani Eka Putra yang mengatakan 

yang menyebutkan Kabupaten Limapuluh Kota tidak ada satupun mengirimkan 

sampel Pool Test pasien ODP dan PDP (covesia.com, 08/05). Dikutip juga dalam 

tangerangnews.com (28/04), Pemerintah Kota Tangerang dianggap tidak 

transparan dalam menangani kasus COVID-19. Dengan demikian, wajar bila 

penyebaran virus terus terjadi.  

Disamping itu, survei kolaborasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset 

dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan sejumlah K/L dan Universitas tentang 
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Persepsi Publik terhadap Keterbukaan Informasi Pasien Positif COVID-19 

dengan melibatkan 15.101 responden dari seluruh Indonesia menunjukkan 

bahwa 97 persen responden setuju membuka riwayat perjalanan pasien. 

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI), Rusli Cahyadi menyatakan bahwa membuka informasi dan data pasien 

positif COVID-19 telah berhasil menekan angka penambahan pasien positif di 

Korea Selatan. Keterbukaan informasi pasien positif COVID-19 yang dilakukan 

Korea Selatan dapat melibatkan masyarakat mempelajari sendiri riwayat kontak 

dan resiko paparan dengan pasien positif COVID-19.  

Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kebencanaan Universitas Indonesia, Dicky 

Peluppesy (2020) mengatakan bahwa keterbukaan informasi pasien positif  

COVID-19 dapat berguna untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun, hal ini 

juga berisiko, terutama mengingat masih terdapat ada orang-orang yang 

berada dalam kasus pemantauan ataupun positif COVID-19, yang diperlakukan 

buruk dan didiskriminasi di lingkungannya. 

Masih berdasarkan hasil survei tersebut, sarana penyebaran informasi yang 

paling disukai, diantaranya 80,71 persen responden memilih aplikasi pesan 

instan (WhatsApp/WA, Line), 70,04 persen responden memilih website, 25,66 

persen responden memilih SMS, dan 2,78 persen responden memilih akun 

media sosial pemerintah (lipi.go.id, 30/03). Aplikasi ini dapat dimanfaatkan 

dengan baik, namun dengan catatan tetap melakukan pengawasan terhadap 

berita hoaks. 

Dalam konferensi pers laporan kerja bulan kedua, Widodo Muktiyo, Dirjen 

Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo) menyampaikan bahwa terdapat 686 hoaks per 13 Mei 2020. Terdapat 

juga 103 pembuat hoaks yang bermasalah dengan hukum. Ada tiga level media 

dalam hal ini, pertama melalui internet. Jika ada masalah akan dibicarakan 

dengan Internet Service Provider (ISP). Kedua, media sosial (medsos) seperti 
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Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Jika ada diantara platform 

tersebut ada yang melanggar maka akan diambil pihak keamanan atau meminta 

agar tidak ditayangkan melalui komunikasi dengan penyedia platform terkait. 

Ketiga, media yang paling berbahaya atau tertutup sifatnya seperti grup WA. 

Perlu juga mengkampanyekan positive knowledge agar informasi yang ada 

tersampaikan dengan baik dan masyarakat tetap tenang. Selain itu, optimis, 

bijak dalam menggunakan medsos, dan gotong royong juga penting dalam 

melawan COVID-19. 

Kualitas SDM 

Dalam praktiknya, tenaga medis dan relawan menjadi salah satu mitra Gugus 

COVID-19.  Dalam penanganan COVID-19, Pemerintah telah membuka 

lowongan setepat-tepatnya agar semua fasilitas kesehatan memiliki SDM yang 

merata dan sesuai kompetensinya. Termasuk SDM pendukung operasional. 

Rekrutmen juga dibuka dan SDM yang terlibat diberikan arahan dan pelatihan, 

termasuk relawan yang bertugas di luar fasilitas kesehatan.  

Insentif dan santunan kematian juga telah ditetapkan Menteri Kesehatan, 

Terawan Agus Putranto, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/278/2020. Sasaran pemberian insentif dan santunan 

kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, 

maupun relawan yang menangani COVID-19 dan ditetapkan oleh pimpinan 

fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan. Libby dan 

Lippe (1992) menyatakan bahwa insentif ekstrinsik, dalam hal ini insentif 

moneter, dapat mendorong individu untuk mencurahkan usaha yang lebih 

besar untuk menyelesaikan tugas yang relatif berat dan memerlukan waktu 

yang lebih lama untuk menyelesaikannya. 

Selain SDM Kesehatan, SDM Gugus COVID-19 juga patut diberikan perhatian. 

Sebagaimana tim ini dibentuk oleh Presiden Jokowi, sebagai komunikator 

kebijakan hingga lingkup Pemerintahan paling kecil yaitu RT/RW, tiap anggota 



 KAJIAN KEBIJAKAN 2020       |     42 

 

didalamnya juga perlu memiliki kualitas yang baik. Salah satunya memiliki sikap 

kepemimpinan yang baik. Tim Gugus COVID-19 yang terdiri dari Pengarah dan 

Pelaksana perlu untuk mengembangkan kepemimpinan yang baik agar dapat 

meminimalisasi kesalahan komunikasi. Hal itu dapat dilakukan dengan 

koordinasi rutin. Di tengah pandemi yang dipenuhi ketidakpastian, kolaborasi 

Gugus COVID-19 dengan beragam aktor juga perlu ditingkatkan. Selain itu, 

Gugus COVID-19 perlu mendorong berbagai inovasi dan mendukung 

pemanfaatannya, misalnya, dalam pengembangan alat kesehatan (alkes). 

 

Aspek Responsivitas 

Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan publik menjadi kunci 

berhasilnya aspek responsivitas. Terdapat berbagai program turunan 

penanganan COVID-19. Diantaranya sebagai berikut. 

Pengaduan Masyarakat dan Penyediaan Bantuan Sosial 

Dalam pelaksanaan survei Governance and Decentralization (2002) yang diketuai 

oleh Agus Dwiyanto, responsivitas dijadikan salah satu ukuran untuk melihat 

pelayanan publik dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dan 

tindakan pemerintah dalam menanggapi keluhan tersebut. Berbagai keluhan 

diterima oleh Pemerintah mulai dari ketidakmerataan bansos, penyediaan 

fasilitas pelayanan COVID-19 yang belum lengkap untuk RS, kurang akuratnya 

informasi atau data-data pasien positif COVID-19, dan lain sebagainya. 

Menurut Bambang Surya Putra, Kepala Pusat Pengendalian BNPB dalam 

konferensi pers di Graha BNPB melalui siaran langsung Berita Satu dalam 

rangka laporan kerja bulan kedua Gugus COVID-19, operasional 

penanggulangan COVID-19 banyak di Pemda. Pada saat wabah terjadi, BNPB 

dan pihak yang terlibat belum siap dengan informasi data yang cepat. Saat itu, 
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fokus pada penanganan yang cepat ditekankan, namun masih terkendala 

informasi cepat dari RS tentang kebutuhan mendesaknya.  

Menurut Bambang, kendala yang ada yaitu ego sektoral. Data pasien mendapat 

perlindungan yang sangat ketat sesuai ketentuan hukum. Gugus COVID-19 

terdiri tidak hanya dari bidang kesehatan, dengan latar belakang yang beragam, 

Gugus ingin mendapat aliran data yang cepat untuk diakuisisi, namun sangat 

sulit. Singkatnya, tidak mudah bagi pihak RS untuk melakukan pengiriman data 

atau pun pengiriman secara cepat.  

Mehrabian et al. (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa budaya 

organisasi memiliki dampak yang lebih besar daripada faktor-faktor lain. Untuk 

mengatasi hambatan yang ada, adanya transformasi besar-besaran dalam 

tubuh pelayanan publik dan mengikis ego sektoral memang menjadi tantangan 

yang besar untuk menciptakan produktivitas yang lebih baik. 

Masih dalam konferensi pers tersebut, Widodo Muktiyo, menyampaikan bahwa 

yang ingin disediakan oleh pemerintah bukan sekadar data, tapi data yang 

akurat dan dapat menimbulkan kepercayaan publik. Informasi akurat menjadi 

faktor penting dalam menangani COVID-19. Widodo menambahkan, adanya 

banyak influencer, sehingga berita terkait COVID-19 semakin banyak dan makin 

membingungkan, serta menjadi kurang baik bagi masyarakat. Untuk itu, 

masyarakat diharapkan pandai dalam memilih informasi. 

Selain itu, terkait bansos. Ketidakmerataan bansos bagi yang membutuhkan 

juga menjadi salah satu laporan yang masuk. Untuk mengatasinya, Kementerian 

Sosial pun membuka pengaduan khusus bansos melalui surel 

bansoscovid19@kemsos.go.id dan melalui aplikasi WA. Hal ini untuk mencegah 

dampak buruk COVID-19, seperti kelaparan, yang salah satunya sempat dialami 

salah satu keluarga di Tangerang. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di 

masa darurat COVID-19 memang relevan dengan kebutuhan selama COVID-19. 

Kerugian kesehatan dan ekonomi telah berdampak pada seluruh lapisan 
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masyarakat. Golongan atau sasaran penerima manfaat juga sudah tepat 

dengan berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, kurang 

akuratnya data, masih menjadi perdebatan yang perlu diperbaiki secara terus 

menerus.  

Berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang berjudul 

“Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial”, yang dirilis secara daring pada 12 

Mei 2020, bansos dianggap tidak tepat sasaran karena warga melihat ada warga 

lain yang berhak tapi belum menerima bantuan (60 persen) dan bansos 

diberikan kepada yang tidak berhak (29 persen). Berikut gambarannya dalam 

grafik berikut.  

 

Grafik 2.2 Alasan Bansos Kurang/Tidak Tepat Sasaran 

 

Sumber:  Saiful Mujani Research and Consulting (2020) 

 

Dari 387 laporan yang masuk ke kanal pengaduan Ombudsman terkait 

kebijakan pemerintah yang menyangkut layanan publik di tengah pandemi, 

pengaduan mengenai bansos COVID-19 mendominasi jumlah laporan sebanyak 

72 persen.  
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Dalam Update Indonesia The Indonesian Institute edisi bulan Juni 2020, dalam 

topik berjudul “Memahami Pengaduan Publik dan Responsivitas Pemerintah” 

(Wijaya, 2020), dinyatakan bahwa penanganan pengaduan publik yang berhasil 

tidak hanya mampu menyelesaikan sebuah pengaduan secara tepat dan cepat. 

Pengaduan publik menjadi sarana pertanggungjawaban pemerintah agar 

masyarakat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. 

Apalagi di masa COVID-19 ini, responsivitas pemerintah yang tepat juga akan 

mendorong atmosfir demokrasi yang lebih baik. 

Penyediaan Fasilitas Kesehatan 

Menurut Sutrisno, politisi asal kabupaten Majalengka, kebijakan Gugus Tugas 

COVID-19 di Majalengka kurang maksimal. Hal itu ditandai dengan belum 

adanya ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 

(radarcirebon.com, 10/05). Menurutnya, Kabupaten Majalengka dapat 

menggunakan eks Kantor Kecamatan dan Grand Rahayu RSUD Cideres untuk 

isolasi pasien COVID-19. Anggaran Gugus Tugas COVID-19 Majalengka pun 

cukup besar mencapai Rp94 miliar. Namun menurutnya, di lapangan tidak 

terlihat langkah konkret yang dilakukan. 

Peralatan kesehatan yang digunakan juga sempat bermasalah. Status pasien 

positif COVID-19 warga berinisial ER (33) berdomisili di Kelurahan Kebonsari, 

Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon diklarifikasi statusnya menjadi negatif 

(bantennews.co.id, 31/05). Klarifikasi itu menyusul adanya kesalahan sistem 

dalam pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilakukan RS 

Dharmais Jakarta. Saat ini ER juga telah dipulangkan ke kediamannya setelah 

sebelumnya dirawat di RS Umum Daerah (RSUD) Banten. 

Pada dasarnya, Gugus COVID-19 telah melakukan berbagai upaya dalam 

penyediaan fasilitas kesehatan. Dalam laporan kerja bulan pertama, Doni 

Manardo sebagai Ketua Gugus COVID-19, dalam konferensi pers yang digelar 

secara langsung melalui YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
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(BNPB) Indonesia pada hari Selasa (14/04), menyampaikan terdapat lima hal 

utama yang telah dikerjakan dalam merespons COVID-19.  

Pertama, Pemerintah Pusat menyiapkan dana Rp405,1 triliun untuk COVID-19 

sebagai langkah perlindungan sosial, sebab, penanggulangan pandemi adalah 

program prioritas bidang kesehatan. Kedua, setiap dokter yang gugur dalam 

menangani COVID-19 mendapat santunan Rp250 juta, sedangkan, perawat yang 

gugur saat bertugas mendapat santunan Rp150 juta. Tenaga medis lainnya 

Rp100 juta. Total anggaran tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintan 

(PP) Nomor 21 Tahun 2020. 

Ketiga, Pemerintah telah menyediakan 25 laboratorium dan menyebarkan 800 

ribu alat tes massal untuk pemeriksaan COVID-19. Pemerintah berharap 

memiliki 78 laboratorium sebagai fasilitas utama pemeriksaan virus mematikan 

ini. Kemampuan laboratorium yang semula tiga unit menjadi 12 unit, dan 

selanjutnya menjadi 25 unit menuju ke 52 unit, dan sampai akhirnya diharapkan 

terdapat 78 unit laboratorium tersebar dan dapat beroperasi dengan baik di 

seluruh tanah air. Doni juga melaporkan bahwa pemerintah telah menyebarkan 

800 ribu alat tes massal ke seluruh provinsi. Hal itu juga didukung oleh 

Kemenkes, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Kementerian PUPR), serta Kementerian Badan Usaha Milik Rakyat (BUMN). 

Keempat, pemerintah juga telah mendistribusikan alat pelindung diri (APD) 

sebanyak 725 ribu buah dan 13 juta masker bedah ke seluruh tanah air. Selain 

itu, sebanyak 150 ribu masker N95 juga didistribusikan sebagai APD COVID-19. 

Para periset dari berbagai lembaga perguruan tinggi sedang berupaya 

memproduksi APD, menggunakan komponen lokal berdasarkan spesifikasi 

WHO, juga memproduksi ventilator. Memasuki bulan kerja kedua, APD dan 

ventilator telah berhasil diproduksi secara lokal. 

Kelima, pemerintah telah memiliki 635 RS rujukan COVID-19, dengan daya 

tampung 1.515 ruang isolasi untuk pasien keluhan berat dan kritis. Sedangkan 
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untuk menampung pasien sedang, telah disiapkan RS darurat Wisma Atlet yang 

dapat menampung 2.000 pasien, dan RS darurat di Pulau Galang yang dapat 

menampung 400 pasien. Terdapat juga tempat observasi untuk Orang Dalam 

Pengawasan (ODP) di Pulau Natuna. 

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, pendataan yang lebih rapi terkait 

kebutuhan alkes dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi daring yang 

terintegrasi. Aplikasi daring juga dapat dimanfaatkan sebagai pelaporan atau 

pengaduan terkait kurangnya kebutuhan alkes di fasilitas kesehatan. Selain itu, 

dapat digunakan untuk memantau kualitas alkes. Adanya alkes yang tersedia 

dengan kuantitas dan kualitas yang baik, akan mendorong adanya kualitas 

pelayanan yang baik.  

 

Aspek Responsibilitas 

Wilson dan Heyel (1987) mengatakan bahwa kualitas kerja menunjukkan sejauh 

mana mutu seorang pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya meliputi 

ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Ketepatan adalah ketepatan dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan. Artinya, terdapat kesesuaian antara 

rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Pada 

praktiknya, aspek responsibilitas juga terkait erat dengan komitmen. Stephen 

Jaros (Meyer dan Herscovitch, 2001) mendefinisikan komitmen adalah kekuatan 

yang mengikat seorang individu untuk suatu tindakan yang relevan dengan satu 

atau lebih target.  

Prosedur Kerja Gugus COVID-19 

Dari awal hingga saat ini, Gugus COVID-19 melaksanakan setiap prosedur sesuai 

dengan Keppres dan arahan Presiden secara langsung. Pada saat implementasi 

tugas, masih ditemui banyak kendala. Adanya perbedaan latar belakang 
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pendidikan dan kesenjangan pengetahuan, rendahnya kesadaran dan 

kedisiplinan, telah membuat masyarakat belum seluruhnya menaati berbagai 

bentuk kebijakan (himbauan dan lain sebagainya). Sosialisasi juga 

membutuhkan upaya terus menerus, agar setiap informasi atau himbauan 

dapat lebih tersampaikan secara merata hingga daerah terdepan, terpencil dan 

tertinggal (3T). Upaya ini memerlukan pemanfaatan Short Message Service (SMS) 

dan media yang lebih maksimal, yang dimiliki oleh Gugus COVID-19. Tim 

turunan Gugus COVID-19 hingga perdesaan juga harus lebih aktif. 

Ketegasan Prosedur Pencegahan  

Sebagai tim yang dituntut untuk bersinergi dalam waktu yang singkat, kinerja 

Gugus COVID-19 memang masih terbentur dengan banyak tantangan. 

Komunikasi Gugus COVID-19 dan masyarakat juga menjadi perhatian. Melihat 

sebagian masyarakat sudah patuh untuk menggunakan masker dan lain-lain, 

namun tidak dapat dipungkiri masih banyak masyarakat yang tampaknya tidak 

peduli. Di sisi lain kesenjangan atau latar belakang pengetahuan dan pendidikan 

di masyarakat yang beragam juga membuat masyarakat memiliki pemahaman 

yang berbeda dalam merespons informasi atau himbauan yang muncul. Seperti 

yang terjadi di Medan. 

Dalam acara Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Sumut dalam Menangani 

COVID-19, yang dilakukan secara live streaming di Facebook dan YouTube di 

Medan, Kamis (07/05), Wakil Ketua Gugus COVID-19 Sumatera Utara, Alwi 

Mujahid Hasibuan, melihat masih banyak warga Medan tidak peduli dan 

bepergian tanpa menggunakan masker (waspada.id, 07/05). Bagaimanapun 

juga, pemerintah adalah inisiator dan komunikator kebijakan, masyarakat 

merupakan khalayak yang perlu mengikuti perintah, imbauan, ataupun 

petunjuk. Jika ditinjau dalam situasi COVID-19, hal itu dilakukan sebagai suatu 

kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya untuk melindungi masyarakat atau kesehatan publik. 
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Aspek Akuntabilitas 

Akuntabilitas yaitu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pelaporan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja 

Setiap bulannya, Gugus COVID-19 melaksanakan pelaporan kinerja dengan 

menggelar konferensi pers. Menginjak bulan keempat kinerja Gugus COVID-19, 

konferensi pers pun dilakukan kembali. Namun, yang lebih penting juga adanya 

evaluasi dampak dari berbagai pencegahan dan penanganan yang telah 

dilakukan. Hal ini juga penting sebagai bahan masukan untuk mempersiapkan 

upaya pencegahan dan penanganan di masa kenormalan baru, yang juga sudah 

mulai diterapkan di sejumlah daerah. Pemerintah juga bersiap untuk 

mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Pelaporan secara rutin melalui 

konferensi pers juga terus dilakukan setiap hari melalui media. 

Pelaporan Keuangan 

Pada praktiknya, Gugus COVID-19 mendapatkan dana dari APBD dan sumber 

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Berbagai bantuan juga datang dari masyarakat. Selain pelaporan 

keuangan rutin, SDM yang dimiliki juga harus mampu mengelola anggaran 

dengan sebaik-baiknya. Terdapat juga daerah yang menambah SDM untuk 

memperkuat administrasi keuangan Gugus COVID-19, misalnya, di Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda (ppid.samarindakota.go.id, 

15/06).  

Sebanyak 10 tenaga Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) diperbantukan selama tiga bulan. Hal itu disebabkan beban kerja 

yang meningkat dan terjadinya banjir. Menurut Kepala Dinas Kominfo 



 KAJIAN KEBIJAKAN 2020       |     50 

 

Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, penggunaan keuangan di COVID-19 berbeda 

dengan keuangan di administrasi pada umumnya. Tenaga tambahan khusus 

ditugaskan untuk menangani administrasi keuangan, seperti proses 

administrasi, pengadaan barang dan jasa dan lainnya dalam penanganan Covid-

19, serta bertanggung jawab kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

Selain itu, pelaporan keuangan juga disampaikan misalnya oleh Pemda 

Kabupaten Sinjai yang dapat diakses terbuka melalui situs 

sinjaikab.go.id/v4/?s=laporan+keuangan+covid. Laporan keuangan yang 

dilakukan Sinjai sangat selaras dengan nilai-nilai transparansi. Hal ini perlu 

diikuti oleh seluruh Pemda di Indonesia, khususnya bagi yang telah terjangkau 

akses internet. Adanya laporan keuangan juga menjadi salah satu kunci 

keberhasilan kinerja aspek-aspek lain dalam pencegahan dan penanganan 

COVID-19. 

Faktor inovasi yang kuat juga menjadi salah satu kultur yang dibangun di Sinjai. 

Hal itu dibuktikan dalam keberhasilan Kabupaten Sinjai meraih juara kedua 

tingkat nasional di sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada kluster 

kabupaten, di ajang Lomba Inovasi New Normal COVID-19 tingkat nasional yang 

digagas oleh Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri (sinjaikab.go.id, 22/06). 

Lomba inovasi new normal merupakan gerakan nasional untuk beradaptasi 

menghadapi pandemi COVID-19. Apa yang dilakukan Sinjai patut dilakukan juga 

oleh Pemda lainnya.  

 

 

Menuju Kenormalan Baru: Memperbaiki Kinerja 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menetapkan 3 kriteria yang 

terdiri atas 11 indikator untuk menentukan suatu daerah siap menerapkan new 
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normal atau kenormalan baru (kompas.com, 30/05). Ketua Tim Pakar Gugus 

Tugas Wiku Adisasmito mengatakan, kriteria yang disusun telah merujuk pada 

rekomendasi WHO. Berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan 

masyarakat, dan pelayanan kesehatan. 

Sebelas indikator bagi daerah untuk menerapkan kenormalan baru di 

antaranya: 1. Penurunan jumlah kasus positif selama dua minggu sejak puncak 

terakhir (target lebih dari 50 persen); 2. Penurunan jumlah kasus probable 

selama dua minggu sejak puncak terakhir (target lebih dari 50 persen); 3. 

Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif; 4. Penurunan jumlah meninggal 

dari kasus probable; 5. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS; 6. 

Penurunan jumlah kasus probable yang dirawar di RS; 7. Kenaikan jumlah 

sembuh dari kasus positif; 8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan dari probable 

(ODP dan PDP); 9. Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama dua 

minggu; dan 10. Positivity rate; serta 11. Rt-angka reproduksi efektif <1. 

Berdasarkan indikator surveilans kesehatan, indikator terdiri dari jumlah 

pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 minggu dan positivity rate kecil dari 

5 persen. Dari indikator pelayanan kesehatan, yaitu jumlah tempat tidur di 

ruang isolasi RS rujukan mampu menampung sampai dengan 20 persen jumlah 

pasien positif COVID-19 dan jumlah tempat tidur di RS Rujukan mampu 

menampung sampai dengan 20 persen jumlah ODP, PDP, dan pasien positif 

COVID-19. 

Di tengah banyaknya daerah yang mengalami penambahan kasus positif. Bupati 

Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengatakan, 

bahwa daerahnya telah menerapkan kebijakan kenormalan baru sejak awal 

diumumkannya kasus secara nasional. Sejauh data yang dimiliki, hanya terdapat 

satu kasus positif dan kini telah sembuh (regional.kompas.com, 02/06). Menurut 

Sehan, memberikan edukasi kepada warga menjadi hal yang penting. Ia juga 

meminta warga selalu menjaga kebersihan. Seperti rajin mencuci tangan, 
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mengenakan masker dan menjaga jarak satu sama lain minimal 1,5 meter. 

Strategi serupa dimana mengedepankan edukasi juga tengah dilakukan 

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 

Adanya kurva yang melandai di sejumlah daerah misalnya Kabupaten 

Bulukumba, mendorong adanya transisi menuju kenormalan baru. Berdasarkan 

Humas Bulukumba, selama dua bulan lebih Posko Gugus COVID-19 telah 

memberikan dampak yang menggembirakan (bulukumbakab.go.id, 31/05). Hal 

tersebut ditunjukkan dengan grafik kurva yang telah mendatar dalam dua 

pekan terakhir. Selain itu, pelonggaran pembatasan aktivitas warga masyarakat 

sejalan dengan mulai meningkatnya kesadaran dalam menerapkan protokol 

kesehatan menjadi salah satu alasan dalam mengevaluasi posko yang dibentuk. 

Juru bicara Gugus COVID-19 Bulukumba mengatakan bahwa dalam masa 

transisi menuju new normal, maka Posko kecamatan, desa dan kelurahan akan 

lebih ditekankan pada fungsi informasi dan edukasi dalam penerapan protokol 

kesehatan. Melihat bahwa pasien positif secara nasional bertambah dan 

sejumlah daerah berniat untuk transisi menuju new normal, adanya posko-

posko Gugus COVID-19 sebaiknya memang tetap bekerja menambah informasi 

dan edukasi, serta mengawai ketertiban masyarakat.  

Apalagi melihat sejumlah daerah di mana kluster baru juga masih bermunculan. 

Misalnya di wilayah Kota Semarang. Kluster baru ditemukan di sejumlah pasar 

rakyat, rusunawa, dan perbankan. Menurut Wali Kota Semarang, Hendrar 

Prihadi, dengan adanya sejumlah kluster baru, penerapan kenormalan baru 

secara keseluruhan di Kota Semarang masih belum dapat diberlakukan secara 

optimal (semarang.kompas.com, 03/06). Walaupun dirinya juga menyebutkan 

masih membuka opsi untuk menjalankan kenormalan baru pada setiap sektor. 

Jika melihat kenormalan baru di daerah lainnya, misalnya Kabupaten Mahakam 

Ulu, Kalimantan Timur, Gugus COVID-19 pun masih bertugas sebagaimana 

tujuan yang diemban khususnya dalam tes rapid. Setiap warga dari luar yang 



53     |      Penanganan Responsif COVID-19 dan Penyelenggaraan Pilkada pada Masa Krisis 

 

masuk wajib menunjukkan surat hasil rapid tes non-reaktif atau negatif hasil tes 

swab PCR dan khusus untuk warga Mahakam Ulu sudah disiapkan lokasi tes 

cepat COVID-19 di wilayah perbatasan (regional.kompas.com, 03/06). 

Upaya mendorong penjagaan yang lebih ketat juga disampaikan oleh Wakil 

Ketua Satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabalong, Jurni, pasca 

sembuhnya empat pasien positif Kabupaten Tabalong, salah satunya seperti di 

perbatasan jalan desa (portal.tabalongkab.go.id, 22/05). Selain langkah lanjutan 

yang akan diambil, misalnya, melakukan skrining besar-besaran di tengah 

masyarakat, untuk mencari potensi pembawa, atau pembawa COVID-19. 

Pada intinya, menuju kenormalan baru, masing-masing daerah perlu meninjau 

kembali kondisi daerahnya berdasarkan indikator yang ada. Upaya 

mengedukasi masyarakat juga perlu dilakukan Gugus COVID-19 dengan 

kolaborasi dari berbagai komunitas. Bagaimanapun, menuju kenormalan baru 

membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik. Sebaik apapun rencana 

atau peraturan tertulis yang telah ada, tanpa partisipasi masyarakat akan sangat 

mustahil untuk memutus rantai pandemi ini. Pemerintah juga perlu 

memperbaiki setiap evaluasi kinerja yang ada melalui Gugus COVID-19 dan 

terus mendorong masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan sejumlah catatan 

terkait evaluasi kinerja Gugus COVID-19 yang terbagi dalam lima aspek. 

Produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan 

akuntabilitas. Adanya perbedaan situasi dan tantangan yang dimiliki oleh 

banyak daerah di Indonesia, membuat kelima aspek dijalankan secara berbeda-

beda di tengah situasi yang kompleks.  
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Berdasarkan analisis, tiga aspek yang masih perlu mendapat perhatian khusus 

adalah kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Pertama, untuk 

memperbaiki kinerja dan dalam upaya transisi menuju kenormalan baru, aspek 

kualitas pelayanan, dalam hal ini informasi yang diberikan harus ditingkatkan 

keakuratannya.  

Setiap informasi juga perlu terus disosialisasikan melalui berbagai media yang 

dimiliki Gugus COVID-19 dan tim Gugus COVID-19 yang bertugas di lapangan. 

Pengawasan terhadap berita hoaks juga harus terus dilakukan. Masing-masing 

individu juga perlu bijak dalam menggunakan medsos. Upaya mengedukasi 

masyarakat juga perlu dilakukan Gugus COVID-19 dengan kolaborasi dari 

berbagai komunitas.  

Menuju kenormalan baru dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik oleh 

seluruh komponen masyarakat. Kedua, dalam aspek responsivitas, pendataan 

yang lebih rapi terkait kebutuhan alkes dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

aplikasi daring yang terintegrasi. Aplikasi da pelaporan atau pengaduan terkait 

kurangnya kebutuhan alkes di fasilitas kesehatan. Selain itu, dapat digunakan 

untuk memantau kualitas alkes.  

Ketiga, dalam aspek akuntabilitas, diperlukan adanya tranparansi laporan 

keuangan yang berasal dari Pemda. Adanya laporan keuangan akan menjadi 

salah satu kunci keberhasilan kinerja aspek-aspek lain dalam pencegahan dan 

penanganan COVID-19. Adanya laporan keuangan dapat mendorong 

peningkatan kepercayaan publik kepada Pemerintah Pusat, khususnya Gugus 

COVID-19. 
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Studi Analisis Dampak Covid-19 

Terhadap Sektor Pariwisata Indonesia 

dan Respons Kebijakan 

Muhamad Rifki Fadilah 

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute 

 

Abstrak 

Dalam periode kurang lebih tiga dekade terakhir, sektor pariwisata terus 

mengalami ekspansi dan diversifikasi. Jumlah kedatangan wisatawan 

mancanegara di seluruh dunia diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 3,3 

persen per tahun dalam periode 2010-2030 sehingga mencapai total 1.800 juta 

kedatangan wisatawan mancanegara pada tahun 2030. Namun, memasuki 

tahun 2020 sektor pariwisata mengalami guncangan yang cukup berat seiring 

dengan meluasnya pandemi COVID-19 dan membuat banyak negara 

mengeluarkan kebijakan pelarangan berwisata. S 

ebagai sektor yang memiliki forward dan backward linkage, terganggunya sektor 

ini juga membawa efek lanjutan kepada sektor-sektor pendukungnya. Oleh 

sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan merseponsnya dengan 

berbagai kebijakan baik berupa paket stimulus fiskal maupun kebijakan mitigasi 

dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah dinilai sudah cukup baik, meskipun ada beberapa kesenjangan 

yang perlu menjadi catatan ke depannya. Kajian ini memberikan analisis 

dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan mengajukan beberapa 

alternatif kebijakan yang dapat mengisi kesenjangan kebijakan yang telah 

dilakukan oleh pemerintah.  

 

Kata Kunci: Pariwisata, COVID-19, Stimulus Fiskal, Analisis Input-Output 
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Pendahuluan 

urang lebih tiga dekade terakhir sektor pariwisata terus mengalami 

ekspansi dan diversifikasi. Berdasarkan laporan dari United Nations World 

Tourism Organization (UNWTO) 2019, jumlah kedatangan wisatawan 

mancanegara (wisman) menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Dimulai dari 

278 juta wisman pada tahun 1980, kemudian naik menjadi 435 juta wisman 

pada tahun 1990, selanjutnya meningkat menjadi 674 juta wisman pada tahun 

2000 dan 1.400 juta wisman di seluruh dunia pada tahun 2019. Jumlah 

kedatangan wisman di seluruh dunia diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 

3,3 persen per tahun dalam periode 2010-2030, sehingga diprediksi akan 

mencapai total 1.800 juta kedatangan wisman pada tahun 2030 (UNWTO, 2019).  

Memasuki tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus Corona 

yang kemudian disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Eskalasi 

penyebaran wabah COVID-19 terjadi lebih masif dibanding wabah lain 

sebelumnya dan dinyatakan sebagai pandemi. Tercatat sudah ada 188 negara 

yang melaporkan kasus positif COVID-19 di negaranya. Tidak hanya itu, dari 

catatan COVID-19 Dahsboard yang dikelola oleh John Hopkins University hingga 

pertengahan bulan Juni 2020, dilaporkan sudah ada lebih dari 8,4 juta orang 

terkonfirmasi positif mengidap COVID-19 di seluruh dunia (COVID-19 Dashboard, 

2020). Untuk meredam penyebaran pandemi COVID-19 yang lebih luas lagi, 

secara kompak negara-negara di dunia, seperti Cina, Amerika Serikat, Italia, 

serta termasuk Indonesia, telah menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas 

manusia hingga barang. Namun, kebijakan pembatasan sosial ini juga 

membawa dampak yang tidak mudah untuk beberapa sektor perekonomian 

yang memiliki hubungan erat dengan arus hubungan orang secara langsung. 

Salah satunya adalah sektor pariwisata.  

Pada prinsipnya, sektor pariwisata digolongkan ke dalam sektor on demand, 

yang artinya sektor pariwisata dapat berjalan jika digerakkan oleh adanya 

K 
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permintaan yang datang dari wisatawan. Lebih lanjut, UNWTO menyatakan 

sejak 30 Januari 2020, banyak negara-negara yang mulai memberlakukan 

kebijakan perjalanan pariwisata guna meredam penyebaran COVID-19 yang 

lebih meluas lagi. Akibat dari kebijakan ini, UNWTO (2020) melaporkan bahwa 

pada bulan Maret 2020, total wisman secara global mengalami kontraksi 

sebesar minus 50,68 persen year on year (yoy). Sebelumnya, total wisman 

sebanyak 107 miliar wisman pada bulan Maret 2019 turun menjadi 46 miliar 

wisman di bulan Maret 2020 (Lihat Gambar 3.1). 

 

Grafik 3.1 Perbandingan Wisatawan Mancanegara  

Tahun 2019 dan 2020 

Sumber: UNWTO (2020) 

 

Diproyeksikan akibat menurunnya mobilitas wisman membawa potensi 

kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata hingga mencapai US$80 miliar di 

kuartal-I 2020 ini. Utamanya, proyeksi ini terjadi di beberapa kawasan negara, 

seperti di Amerika Utara, Eropa dan Asia. Lihat misalnya, pendapatan dari sektor 

industri pariwisata di Eropa merosot dari US$212 miliar pada tahun 2019 

menjadi US$177,7 miliar pada tahun 2020 (minus 16,2 persen). Kemudian, di 

Amerika Utara diprediksi menurun dari US$181,8 miliar pada tahun 2019 

menjadi US$164,7 miliar pada 2020 (minus 9,4 persen). Terakhir, proyeksi 
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kehilangan pendapatan terbesar dari sektor pariwisata terjadi di Asia dari 

US$225,9 miliar pada tahun 2019 menjadi US$164,7 miliar pada tahun ini (minus 

27 persen) pada kuartal 1-2020 (Katadata.com, 2020). 

Di Indonesia, dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dapat dilihat dari 

saluran kedatangan wisman. Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2020), kunjungan wisman ke Indonesia 

melalui seluruh pintu masuk pada bulan Maret 2020 hanya sebanyak 470.898 

wisman. Jumlah ini mengalami kemerosotan sebesar minus 64,11 persen jika 

dibandingkan dengan total jumlah kunjungan pada periode yang sama tahun 

sebelumnya (Maret 2019) sebanyak 1.311.911 wisman.  

Sebelumnya, kita ketahui bahwa industri pariwisata merupakan salah satu dari 

sektor yang diunggulkan oleh pemerintah, lihat misalnya sumbangan pariwisata 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2017 sebesar 4.11 

persen (BPS, 2017). Angka ini disinyalir akan terus meningkat ke depannya. 

Selain itu, pariwisata juga berhasil berkontribusi melalui devisa yang 

dihasilkannya. Tercatat sumbangan devisa sektor pariwisata mengalami 

kepertumbuhan yang cukup baik. Misalnya, pada tahun 2019 kemarin, 

pendapatan devisa Indonesia dari sektor pariwisata sebesar US$17,6 miliar dari 

tahun 2018 sebesar US$16,1 miliar. Tidak mengherankan jika pemerintah 

mengharapkan sektor pariwisata dapat membawa angin segar di tengah 

pelemahan sektor minyak dan gas (migas) dan non-migas Indonesia (Fadilah, 

2019).  Lebih lanjut, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki backward 

dan forward linkage tinggi dengan sektor-sektor terkait lainnya, seperti sektor 

penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, transportasi, perhotelan. 

industri kreatif, serta perdagangan. Akibatnya, dengan terganggunya industri 

pariwisata akibat COVID-19 utamanya karena adanya penurunan wisatawan 

yang datang ke Indonesia akan membawa multiplier effect kepada sektor-sektor 

penunjang pariwisata lainnya (Fadilah, 2020). 
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Berangkat dari persoalan di atas, maka studi ini akan mengulas lebih dalam 

mengenai bagaimana dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata di 

Indonesia. Kemudian, akan disajikan juga analisis kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah. Terakhir, studi ini memberikan rekomendasi atau alternatif 

kebijakan yang dapat diambil oleh para pemangku kebijakan terkait. Oleh sebab 

itu, studi ini menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama mengingat masih 

sedikitnya studi yang dilakukan untuk melihat dampak COVID-19 ke sektor 

pariwisata. Diharapkan studi ini dapat menjadi bahan masukkan kepada para 

pemangku kebijakan terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian 

Keuangan, serta pelaku usaha di sektor industri pariwisata. Pada bagian 

selanjutnya, akan dibahas mengenai metode dan desain penelitian dari studi ini.  

 

Metode dan Desain Penelitian 

Secara umum, studi ini merupakan studi kebijakan publik yang bertujuan untuk 

menelaah tindakan-tindakan pemerintah, mulai dari fondasi pengambilan 

keputusan, cara-cara dan mekanisme yang diambil, pemangku kebijakan terkait 

serta hasil atau dampak yang akan terlihat setelah kebijakan diambil. Pada 

dasarnya, kebijakan ini merupakan penelitian kebijakan yang berkenaan 

dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja 

kebijakan maupun lingkungan kebijakan (Nugroho, 2014). Penelitian kebijakan 

dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis isi berbagai 

sumber. 

Secara lebih khusus, kajian ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif, 

khususnya melalui studi dokumen yang relevan dan bermanfaat terkait sektor 

pariwisata di Indonesia. Dokumen yang digunakan misalnya berasal dari 

kebijakan pariwisata akibat pandemi COVID-19; portal pemerintah 

(Kementerian/Lembaga terkait); naskah; jurnal; berita; peraturan perundang-
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undangan dan hasil penelitian terkait, serta sumber informasi lainnya. Data dan 

informasi yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan 

menginterpretasikan dan mengaitkan hubungan antara teori, kebijakan 

(peraturan perundang-undangan), serta realita dan praktiknya di lapangan. 

 

Dampak COVID-19 terhadap Sektor Pariwisata  

di Indonesia  

Bagian berikut akan memberikan hasil temuan data terkait dampak COVID-19 

terhadap sektor pariwisata di Indonesia dalam berbagai sektor terkait. Misalnya, 

sektor transportasi udara, penyedia akomodasi perhotelan, dan penyedia 

makanan dan minuman (mamin). 

Dampak COVID-19 terhadap Sektor Transportasi Udara 

Saluran pertama disrupsi sektor pariwisata akibat COVID-19 dirasakan oleh 

sektor transportasi udara, baik penerbangan internasional maupun domestik. 

Pembahasan pertama akan dimulai dengan melihat dampak COVID-19 ke sektor 

transportasi udara penerbangan rute internasional. Pasca merebaknya kasus 

COVID-19 di Wuhan membuat beberapa negara seperti Uni Emirat Arab (UEA), 

Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa mengeluarkan kebijakan 

pelarangan penerbangan dari dan menuju Cina. Lebih lanjut, Pemerintah 

Indonesia pun juga secara resmi menutup sementara penerbangan dari dan 

menuju Cina Daratan (kecuali Macau dan Hong Kong) pada awal bulan Februari 

2020. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga mencabut sementara 

kebijakan bebas visa kunjungan dan visa on arrival bagi seluruh warga negara 

Cina. Larangan tersebut juga berlaku untuk warga negara asing yang melakukan 

perjalanan ke Cina dalam 14 hari terakhir. Sementara sebaliknya, Pemerintah 

Cina mengeluarkan kebijakan pelarangan perjalanan ke luar negeri untuk warga 
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negaranya, termasuk ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus lebih luas 

(CNN Indonesia, 2020).  

Secara global, akibat adanya kebijakan pelarangan mobilitas dari dan ke Cina 

membawa dampak yang signifikan bagi sektor penerbangan internasional di 

seluruh dunia. Perhitungan The International Air Transport Association (IATA), 

memperkirakan hilangnya pendapatan penumpang global akibat pelarangan 

terbang dari dan ke Cina sebesar US$29,3 miliar tahun ini (IATA, 2020). Lebih 

lanjut, jika dikalkusasi secara agregat, diperkirakan sektor penerbangan 

menderita kerugian hingga US$113 miliar akibat pandemi COVID-19. Senada 

dengan IATA, CAPA Center of Aviation memperkirakan sebagian besar maskapai 

penerbangan di dunia akan mengalami kebangkrutan pada akhir bulan Mei 

2020. Hal ini disebabkan oleh cadangan kas perusahaan maskapai penerbangan 

yang berkurang dengan cepat, sedangkan perusahaan maskapai penerbangan 

tidak dapat mendapatkan pendapatan akibat adanya kebijakan pelarangan 

mobilitas yang membuat ratusan unit pesawat hanya parkir di hangar (CAPA, 

2020).  

Dalam kasus di Indonesia, saat ini tercatat lima maskapai nasional yang 

mengoperasikan penerbangan reguler dan carter dari atau ke Cina, yakni 

Garuda Indonesia, Citilink, Batik Air, Lion Air, serta Sriwijaya Air. Sebagai catatan, 

grup Garuda Indonesia setidaknya memiliki jadwal penerbangan hingga 40 

penerbangan per minggu untuk tujuan Cina. Selain Garuda Indonesia, Lion Air 

Group pun memiliki jadwal sebanyak 44 penerbangan per minggu dengan rute 

Indonesia-Cina. Secara agregat, rute Indonesia-Cina menyumbang 35 hingga 40 

persen terhadap total penerbangan internasional Indonesia. Sejak 

diberlakukannya kebijakan ini, dikutip dari Kontan.com (2020), PT Angkasa Pura 

(AP) I mengestimasi kerugian pembatalan penerbangan akibat virus corona 

(Covid-19) dari China ke Bali senilai Rp48 miliar sepanjang periode Januari - 

Februari 2020.  
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Seiring berjalannya waktu ternyata keadaan semakin memburuk. Penyebaran 

COVID-19 pun semakin masif di berbagai negara. Mau tidak mau kondisi ini 

merubah perilaku dan kebijakan negara-negara di dunia. Jika sebelumnya hanya 

ada kebijakan berupa larangan penerbangan dari dan ke Cina, kini banyak 

negara yang sudah melakukan pelarangan mobilitas kepada warga negaranya 

untuk meninggalkan wilayah negaranya masing-masing dan menutup diri, 

termasuk untuk aktivitas berwisata. Tercatat dari sekitar 217 tujuan destinasi 

wisata di seluruh dunia ada sebanyak 45 persen (97 destinasi) telah sepenuhnya 

atau sebagian menutup perbatasan untuk wisman (wisman tidak diizinkan 

masuk). Kemudian, 30 persen (65 destinasi) telah menangguhkan penerbangan 

internasional sepenuhnya atau sebagian. Kemudian, 18 persen (39 destinasi) 

melarang masuk untuk wisman dari negara asal tertentu atau penumpang yang 

transit melalui tujuan tertentu. Terakhir, 7 persen (15 destinasi) menerapkan 

tindakan yang berbeda, seperti karantina atau isolasi diri selama 14 hari 

(UNWTO, 2020).  

Akibat adanya pembatasan perjalanan dan perkiraan resesi global, IATA 

memperkirakan dampak terbesar berada di Kawasan Asia Pasifik yang 

mengalami kehilangan pendapatan dari sektor pariwisata sebesar US$88 miliar 

(minus 37 persen yoy). Kemudian, disusul oleh kawasan Eropa dengan kisaran 

kehilangan pendapatan mencapai US$76 miliar (minus 46 persen yoy). Di urutan 

berikutnya, kawasan Amerika Utara dengan total kehilangan pendapatan 

mencapai US$50 (minus 27 persen yoy). Kawasan-kawasan ini merupakan 

kawasan yang menjadi tujuan destinasi para wisatawan. Oleh sebab itu, tidak 

mengherankan ketika demand dari wisman mengalami penurunan, tentu saja 

hal ini akan berdampak sangat signifkan kepada sektor penerbangan utamanya 

ke rute-rute tujuan destinasi wisata. Jika ditarik secara agregat, diperkirakan 

pendapatan sektor transportasi udara global tahun 2020 turun sebesar US$252 

miliar atau merosot sebesar 44 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019 
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(National Geographic, 2020). Grafik berikut menunjukkan penurunan 

pendapatan di sektor transportasi udara. 

 

Grafik 3.2 Penuruan Pendapatan Sektor Penerbangan Global 

 

Sumber: IATA (2020) 

 

Lebih lanjut, dalam kasus di Indonesia, berdasarkan perhitungan Badan Pusat 

Statistik (BPS) (2020), jumlah kunjungan wisman bulan Maret 2020 hanya 

sebesar 470.900 wisman. Angka ini mengalami penurunan sebesar minus 45,50 

persen terhadap bulan Februari 2020 dan penurunan sebesar 64,11 persen 

terhadap bulan Maret 2019 (Lihat Gambar 1.3). Penurunan ini tentu saja 

dirasakan langsung oleh sektor transportasi penerbangan internasional.  
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Grafik 3.3 Perkembangan Jumlah Wisman 2018 – 2020 (dalam Ribuan) 

 

Sumber: BPS (2020) 

 

Data dari CEIC dalam LPEM UI (2020) menunjukkan adanya penurunan jumlah 

penumpang pesawat rute internasional yang tiba di Indonesia. Sebelumnya 

pada bulan Desember 2019, ada sekitar 1,5 juta penumpang pesawat rute 

internasional. Namun, angka ini mengalami penurunan menjadi sekitar 1,15 juta 

atau merosot sebanyak 450 ribu orang orang pada bulan Januari 2020. Jika 

dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019, jumlah penumpang 

pesawat rute internasional mengalami kontraksi sebesar 15 persen (yoy). Tren 

penurunan ini juga terus berlanjut seiring dengan masifnya penyebaran COVID-

19 di Indonesia maupun seluruh dunia yang membuat banyak wisatawan 

menahan diri untuk melakukan aktivitas berwisata baik ke luar maupun di 

dalam negerinya sendiri. Menurut Indonesia National Air Carriers Association 

(INACA), pasar internasional industri penerbangan Indonesia mengalami 

kehilangan pendapatan sekitar US$748 juta akibat dampak COVID-19 yang 

membuat berbagai negara membatasi mobilitas warganya, termasuk untuk 

urusan berwisata (CNBC, 2020). 
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Grafik 3.4 Perkembangan Penerbangan Rute Penerbangan Internasional 

 

Sumber: BPS (2020) 

 

Selain penerbangan internasional, dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan 

oleh industri penerbangan rute domestik, Sebelumnya, kita ketahui bahwa 

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan 

diberlakukannya kebijakan ini, wilayah zona yang menerapkan PSBB juga 

melarang seluruh aktivitas berwisata dan tidak mengizinkan masyarakat untuk 

masuk dan keluar area PSBB kecuali untuk keperluan tertentu. Selain kebijakan 

itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lanjutannya melalui Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian 

Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H yang secara singkat 

menginstruksikan adanya pelarangan mudik. 

Tentu saja kebijakan PSBB dan pelarangan mudik ini membawa dampak yang 

begitu besar terhadap sektor pariwisata, khususnya industri penerbangan 

domestik. Pada bulan Maret 2020, jumlah penumpang wisatawan nusantara 

(wisnus) sebesar 4,58 juta wisnus atau turun 24.09 persen dibandingkan dengan 

bulan Maret 2019 sebesar 5,79 juta wisnus (BPS, 2020). Lebih lanjut, INACA 

menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan penumpang domestik, di mana 

penurunan terjadi sebanyak 44 persen dari Januari-April 2020 di empat bandara 

besar di Indonesia, yakni di Jakarta, Bali, Medan, dan Surabaya.  



 KAJIAN KEBIJAKAN 2020       |     66 

 

Grafik 3.5 Perkembangan Penerbangan Rute Domestik 

 

Sumber: BPS (2020) 

 

Menurut perhitungan INACA, kerugian yang dialami maskapai penerbangan dari 

empat bandara besar tersebut, jika dibandingkan dengan periode yang sama 

pada tahun 2018 mencapai sekitar US$812 juta (Kompas.com, 2020). Akibatnya, 

secara keseluruhan dampak dari pembatalan penerbangan maskapai memukul 

sektor pariwisata yang ditaksir mengalami kerugian mencapai angka US$4 

miliar atau setara Rp54,6 triliun. Dengan rincian, sekitar US$2,8 miliar atau 

senilai Rp38,2 triliun pendapatan negara hilang dari turis Cina (Fadilah, 2020).  

 

Dampak COVID-19 terhadap Sektor Penyedia Akomodasi 

Perhotelan 

Dampak berikutnya disrupsi sektor pariwisata juga dapat ditelusuri dari sektor 

penyedia akomodasi atau perhotelan. Dari sektor akomodasi atau perhotelan, 

dampak COVID-19 juga berimbas besar pada tingkat okupansi hotel di seluruh 

negara-negara di dunia. Tabel berikut menunjukkan bahwa negara-negara di 

dunia mengalami pertumbuhan negatif terkait dengan tingkat okupansi hotel. 

Lihat misalnya, di Cina sebagai episentrum pertama penyebaran COVID-19, 

tingkat okupansi hotel di Cina merosot hingga minus 72 persen yoy. Kemudian, 

di Italia, yang sempat menjadi titik episentrum kedua pasca Cina, juga 

menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih merosot hingga minus 93 persen 
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yoy. Terakhir di Amerika Serikat, tingkat okupansi hotelnya juga merosot hingga 

minus 27 persen yoy meskipun tidak separah Cina dan Italia. Selain dari negara-

negara yang pernah dan sedang menjadi episentrum penyebaran COVID-19, 

nyatanya pertumbuhan negatif tingkat okupansi hotel juga terjadi di hampir 

seluruh negara di dunia tanpa terkecuali.  

 

Tabel 3.1 Tingkat Okupansi Hotel di Dunia 

 

Sumber: STR (2020) (diolah LPEM UI) 

 

Dampak dari merosotnya tingkat okupansi hotel juga membawa dampak yang 

tidak mudah, khususnya bagi pendapatan sektor perhotelan. Menurut survei 

yang dilakukan di Jerman pada bulan Maret 2020, 45 persen bisnis hotel dan 

perhotelan telah menyatakan kerugian pendapatan antara 10.000 hingga 

50.000 Euro (Statista, 2020). Sementara itu, di Amerika, menurut data dari AHLA 

(2020), diperkirakan pendapatan bisnis perhotelan mengalami penurunan 

hingga 50 persen di tahun 2020, atau kehilangan sebesar US$124 triliun dari 

US$270 triliun total pendapatan (AHLA, 2020). Kemudian, India juga melaporkan 

mengalami kerugian akibat sepinya wisatawan yang datang kepada sektor 

perhotelan di India sebesar US$1.3 triliun sampai US$1.55 triliun 

(Hospotalityworld.com, 2020).  
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Dari kasus di Indonesia, merosotnya sektor pariwisata juga membuat kinerja 

industri perhotelan, khususnya di kota-kota yang mengandalkan permintaan 

pariwisata terjun bebas. Secara umum, BPS telah mencatat telah terjadi adanya 

penurunan tingkat okupansi hotel berbintang secara agregat di kota-kota besar 

di Indonesia (lihat grafik beikut). Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel 

berbintang di Indonesia sepanjang bulan Maret 2020 mencapai rata-rata 32,24 

persen atau turun 16,98 persen, jika dibandingkan bulan sebelumnya (month to 

month/mtm) dan turun 20.64 persen jika dibandingkan bulanMaret 2019 (yoy). 

Jika dirinci, data penurunan hunian hotel terparah dialami oleh Provinsi Papua 

Barat, yaitu sebesar 45,75 persen. Kemudian diikuti berturut-turut Provinsi 

Sulawesi Selatan sebesar 43,26 persen dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 

39,94 persen. Imbas dari turunnya tingkat okupansi hotel sinyalir membawa 

dampak kepada penurunan pendapatan perhotelan. Para pengusaha bidang 

perhotelan memperkirakan tingkat pendapatan hotel akan turun pada kisaran 

25-50 persen khususnya pada semester-1 2020 ini (Perhimpunan Hotel dan 

Restoran Indonesia/PHRI dan Horwath HTL, 2020). 

 

Grafik 3.6 Tingkat Okupansi Hotel Berbintang di Indonesia 

 

Sumber: BPS (2020) 

 

Selain turunnya okupansi hotel, dampak COVID-19 juga sangat memukul sektor 

perhotelan di 5 wilayah andalan pariwisata di Indonesia. Setidaknya terdapat 

737 hotel yang tutup atau sementara tutup akibat penyebaran COVID-19, 
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dengan rincian, 304 hotel di Jawa Barat, 170 di Bali, dan 98 di D.I. Yogyakarta. 

Selanjutnya, terdapat 90 hotel di Jakarta dan 75 di Nusa Tenggara Barat 

(Katadata.com, 2020). Secara keseluruhan, jumlah hotel yang telah ditutup di 

seluruh wilayah Indonesia sebagai akibat COVID-19 telah mencapai lebih dari 

1.260 hotel. Penutupan hotel berimbas besar kepada sekitar 150.000 karyawan 

yang bekerja di sektor tersebut. Jika dikalkulasi, maka total kerugian pariwisata 

dari hotel dan restoran mencapai US$1,5 miliar atau setara dengan Rp21 triliun 

(kurs Rp 14.000) (Kompas.com, 2020). 

 

Dampak COVID-19 terhadap Sektor Penyedia Makanan-

Minuman (Mamin) 

Saluran terakhir dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dapat ditelusuri 

dari sektor penyedia akomodasi dan makanan-minuman (mamin). Sebelumnya, 

sebagaimana dikutip dari data CEIC (2019), sektor penyediaan akomodasi dan 

mamin menjadi indikator utama aktivitas pariwisata, yang mengalami 

petumbuhan sebesar 5,8 persen yoy. Tentu saja, pertumbuhan sektor ini 

ditopang dengan adanya permintaan dan penawaran pada sektor pariwisata. 

Namun, akibat meluasnya pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap 

gangguan permintaan industri pariwisata di tanah air, yang pada akhirnya 

memukul sektor penyedia akomodasi dan mamin secara mendalam, terlebih 

bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) penggiat sektor ini.  

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) 

menyebutkan ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa 

mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemic COVID-19. Hal ini 

ditandai dengan beberapa hal. Diantaranya, sekitar 56 persen melaporkan 

terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek 

pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 
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persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (The Jakarta 

Post, 2020).Lebih lanjut, data ini juga diperkuat dan diperinci oleh temuan dari 

P2E LIPI dalam Bahtiar dan Saragih (2020), yang menunjukkan dampak 

penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha penyedia 

akomodasi dan mamin mikro mencapai 27 persen. Sedangkan, dampak 

terhadap usaha kecil mamin sebesar 1,77 persen dan usaha menengah di angka 

0,07 persen.  

Secara umum, diperkirakan kontraksi pada sektor pariwisata akan menurunkan 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sektor penyediaan akomodasi 

dan makanan-minuman sebesar minus 1,7 persen. Apabila dilihat dari lapangan 

usahanya, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sendiri saja 

berkontribusi sebesar 7 persen (8,5 juta pekerja) dari total tenaga kerja nasional. 

Dengan redupnya sektor ini, diperkirakan penyerapan pekerja sektor pariwisata 

diproyeksikan menurun hingga minus 0,42 persen (LPEM UI, 2020). Secara 

umum, penurunan kinerja industri pariwisata juga berdampak lanjutan 

terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata. Dalam hal ini, berdasarkan 

data dari CEIC (2019), aktivitas pariwisata mampu menyerap langsung sekitar 10 

persen (13 juta pekerja) dari total tenaga kerja nasional di tahun 2019.  

Fakta dan data di atas juga telah memvalidasi secara empiris hasil penelitian 

Fadilah, Kuncoro, dan Sebayang (2018), yang menunjukkan bahwa industri 

pariwisata, khususnya melalui saluran kedatangan wisatawan mancanegara, 

bersifat procyclical terhadap kondisi perekonomian. Artinya, industri pariwisata 

sangat rentan sekali tergantung dan mengikuti siklus ekonomi yang naik-turun. 

Hal ini juga menjustifikasi bahwa sektor pariwisata diperkirakan belum dapat 

dijadikan sebagai alat untuk penyeimbang perekonomian Indonesia dalam 

jangka panjang. Selain itu, fakta di atas juga menjadi antitesis bahwa sektor 

UMKM mampu bertahan di tengah krisis seperti tahun 1998-1999 atau pada 

masa krisis finansial global. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, 

pandemi COVID-19 telah bertransformasi dari krisis kesehatan menjadi krisis 
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sosial dan ekonomi. Pandemi ini telah menghantam sisi penawaran dan 

permintaan yang merupakan jantung mekanisme pasar.  

Bagian berikut akan membahas tentang respons kebijakan yang telah diambil 

oleh pemerintah untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor 

pariwisata di Indonesia secara komprehensif.  

 

Analisis Respons Kebijakan Mitigasi Dampak  

COVID-19 pada Sektor Pariwisata 

Analisis Respons Kebijakan Stimulus Fiskal 

Sebagai sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19, dalam rapat 

terbatas yang digelar pada 16 April 2020 (Setkab, 2020), Presiden Joko Widodo 

atau Jokowi meminta langkah-langkah mitigasi sektor pariwisata berikut perlu 

segera dilakukan, diantaranya: 

1. Program perlindungan sosial yang ditujukan untuk memberikan 

perlindungan kepada pekerja di sektor pariwisata yang terdampak 

COVID-19. 

2. Realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Pariwisata. 

3. Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bertahan dan tidak melakukan 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.  

Untuk merespons arahan Presiden Jokowi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 

telah mengeluarkan 3 paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjadi bumper 

bagi perekonomian nasional. Lebih lanjut, dalam paket stimulus kebijakan fiskal 

jilid 1, pemerintah mengambil langkah-langkah melalui re-focusing 
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penganggaran untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial. Dalam paket ini, 

pemerintah telah merelokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 

Rp5-10 Triliun.  

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan stimulus untuk sektor pariwisata. 

Berikut adalah estimasi anggaran dan rician kebijakan stimulus fiskal jilid 1 

untuk sektor pariwisata. 

1. Rp443,9 miliar untuk alokasi diskon harga tiket, 25 persen dari jumlah 

tempat duduk pesawat. 

2. Rp265,5 miliar untuk diskon avtur di sembilan bandara destinasi wisata 

selama 3 bulan. 

3. Rp298,5 miliar insentif untuk wisatawan mancanegara mencakup 

perusahaan penerbangan dan agen, promosi, relasi media, dan 

influencer.  

4. Rp3,3 triliun mengenakan tarif 0 persen pajak hotel dan restoran 10 

destinasi wisata dan subsidi di daerah terdampak selama 6 bulan. 

Ada pun kebijakan ini memang tepat untuk diberikan. Hal ini dikarenakan sektor 

pariwisata menjadi sektor yang paling terhantam setelah adanya pelarangan 

kunjungan wisatawan akibat COVID-19. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, 

pada poin pemberian stimulus nomor 1 dan 3, kebijakan ini dapat menjadi 

counterproductive di tengah situasi pandemi saat ini. Di saat banyak negara-

negara sudah mulai menutup pintunya bagi wisatawan asing atau pun untuk 

kegiatan berwisata, Pemerintah Indonesia justru membuka pintu selebar-

lebarnya bahkan memberikan insentif untuk wisatawan mancanegara untuk 

berwisata ke Indonesia, yang justru dapat memicu penyebaran COVID-19 ke 

Indonesia dari para wisatawan.  
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Lebih lanjut, secara behavioral, para wisatawan juga akan memilih untuk tetap 

tinggal di negaranya masing-masing dan menunda perjalanan wisatanya karena 

dirasa belum aman akibat COVID-19. Akibatnya, kebijakan ini pun menjadi tidak 

efektif untuk menarik minat kedatangan wisatawan untuk beriwisata ke 

Indonesia. Kemudian, seiring dengan terbukanya masukan publik terkait 

kebijakan ini dan juga diikuti perkembangan COVID-19 yang telah menjalar di 

banyak negara, akhirnya pemerintah menunda pemberian stimulus fiskal untuk 

wisatawan mancanegara.  

Lebih lanjut, terkait poin nomor 2 mengenai diskon avtur. Dalam kebijakan ini, 

tiga menteri: Menteri Keuangan, Pariwisata dan Perhubungan sama-sama 

menyepakati untuk memberikan insentif bagi maskapai penerbangan berupa 

diskon avtur dengan total insentif mencapai Rp265,5 miliar. Kebijakan ini 

diharapkan membantu sektor penerbangan yang terkena dampak COVID-19 

lantaran sepinya demand pesawat terbang. Namun, pertanyaan lanjutannya, 

apakah kebijakan ini sudah cukup diberikan sebagai insentif bagi industri 

pesawat terbang? Jawabannya dapat kita telusuri lebih rinci dengan membedah 

rincian biaya operasional maskapai penerbangan. Pada prinsipnya, biaya 

operasional maskapai penerbangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya 

langsung tetap (fixed costs) dan biaya operasional langsung. Biaya langsung 

tetap di antaranya adalah sewa pesawat, biaya asuransi pesawat, gaji pilot, gaji 

pramugari, dan gaji teknisi. Sementara, biaya operasi langsung meliputi avtur, 

pelumas, tunjangan pilot dan pramugari, pemeliharaan pesawat, public safety 

center (PSC), dan komisi agen.  

Sebagaimana diketahui, biaya operasional langsung merupakan biaya yang 

dikenal sebagai biaya variabel, yaitu biaya yang harus dikeluarkan jika suatu 

perusahaan ingin menambah lebih banyak output. Dalam kasus industri 

pesawat terbang, artinya biaya variabel ini akan bertambah besar, jika 

perusahaan maskapai penerbangan melakukan lebih banyak penerbangan. 

Namun persoalannya, saat ini maskapai penerbangan mengalami pengurangan 
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frekuensi penerbangan terjadwal atau scheduled flight yang secara drastis 

selama dua bulan terakhir mengikuti kebijakan larangan terbang, yang tertuang 

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul FItri Tahun 1441 Hijriah 

Dalam Rangka Pencegahan Penyeabaran COVID-19. Tentu, dengan adanya 

kebijakan pengurangan jadwal terbang, secara otomatis juga akan mengurangi 

besarnya biaya variabel tadi. Selain itu, insentif berupa pemotongan atau diskon 

avtur tadi pun menjadi tidak efektif, karena memang secara teknis, maskapai 

penerbangan juga dengan sendirinya mengurangi demand untuk pembelian 

avtur lantaran tidak adanya jadwal penerbangan.  

Lebih lanjut, hal yang perlu menjadi catatan adalah biaya langsung tetap yang 

mau tidak mau harus dibayarkan oleh perusahaan tanpa terkecuali. Namun 

nyatanya, hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah yang menyentuh 

level pembahasan insentif biaya langsung tetap yang harus ditanggung 

perusahaan. Jika dilihat komponen biaya operasional, pesawat bahan bakar 

sebetulnya hanya mencapai 24 persen dari total biaya operasional, selebihnya 

terkait biaya pesawat sebesar 43 persen dan biaya lainnya 33 persen 

(Bisnis.com, 2019). Dengan adanya insentif avtur, sebetulnya pihak maskapai 

penerbangan hanya mendapat bantuan 24 persen dari total biaya yang 

terdampak. Sedangkan, untuk biaya sewa hangar dan juga maintenance pesawat 

lainnya masih menjadi tanggungan perusahaan. Situasi ini semakin pelik karena 

saat ini banyak perusahaan penerbangan yang mengalami masalah arus kas 

(cashflow). Hal ini disebabkan tingginya permintaan akan pengembalian dana 

(refund) dari penumpang yang membatalkan penerbangannya akibat adanya 

kebijakan pelarangan terbang dan juga ketidakpastian kapan COVID-19 

berakhir. Akibatnya, untuk menambal biaya tersebut, banyak perusahaan 

mengambil opsi untuk merumahkan kru pesawat, pemotongan gaji hingga PHK 

(Detik Finance.com, 2020).  
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Terkait dengan kebijakan nomor 4 mengenai pengenaan tarif 0 persen pajak 

hotel dan restoran juga menarik untuk dianalisis. Pada prinsipnya, pajak hotel 

sendiri dikenakan langsung kepada konsumen, bukan kepada pihak hotel dan 

restoran. Pengusaha hotel dan restoran hanya bertindak sebagai wajib pajak 

hotel. Pihak yang memungut pajak hotel dan restoran dari 

pelanggan/konsumen, melaporkan, dan menyetorkan uang pajak tersebut 

kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Bagi Pemda, pajak hotel dan restoran 

merupakan salah satu pemasukan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu 

saja dengan adanya kebijakan PSBB yang membuat para wisatawan tidak dapat 

berwisata akan membawa dampak kepada menurunnya okupansi hotel. 

Putaran akhirnya, hotel-hotel pun tidak dapat membayar setoran pajak hotel 

dan restauran kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Buntut panjangnya, PAD 

Pemda akan mengalami kontraksi. Hal ini menjadi semakin pelik terutama di 

daerah-daerah yang memiliki kemandirian belanja daerah dari poros kegiatan 

pariwisata (hotel dan restoran). Diperkirakan potensi kehilangan PAD dari 

penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 30 persen. Namun, angka ini 

dapat saja lebih besar di daerah-daerah yang memiliki jumlah hotel dan 

restoran yang banyak khususnya di daerah wisata.  

Lebih lanjut, PAD sendiri dapat dijadikan sebagai simbol kemandirian suatu 

daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka 

tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa belanja 

daerahnya semakin banyak didanai dari pendapatan asli daerahnya. Pada tahun 

anggaran 2018 (DJPK, 2018), rasio PAD tertinggi berada di wilayah Jawa, yang 

diikuti secara berturut-turut oleh wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Kenaikan tertinggi rasio PAD dari 

tahun sebelumnya terjadi pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,6 

persen, yang diikuti oleh wilayah Sumatera sebesar 2,5 persen. Wilayah Jawa 

dan Sulawesi masing-masing mengalami peningkatan rasio PAD sebesar 1,4 

persen dan 1,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, wilayah 
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Kalimantan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,7 persen dan wilayah Papua 

dan Maluku tidak mengalami perubahan sama sekali. Untuk memitigasi hal 

tersebut, Pemerintah Pusat berencana akan menghibahkan dana sebesar Rp3,3 

triliun sebagai kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran. 

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, kebijakan pajak yang ditanggung 

oleh pemerintah memang dapat memberikan angin segar kepada industri 

pariwisata. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, kebijakan ini dirasa belum 

meluas. Hal ini disebabkan karena kebijakan pembebasan pajak ini hanya akan 

diberikan kepada Pemda sebagai kompenasi akibat hilangnya penerimaan dari 

pajak hotel dan restoran. Artinya, efek pembebasan pajak ini pun hanya akan 

membantu pihak Pemda, sedangkan bagi para pelaku usaha di sektor 

perhotelan dan restoran tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari 

adanya kebijakan pembebasan pajak ini. Selain itu, sesuai dengan prinsip 

penarikan pajak hotel dan restoran yang dikenakan kepada konsumen, tentu 

saja di tengah situasi pandemi ini para wisatawan akan mengurangi intensinya 

untuk berwisata ke daerah-daerah wisata. Akibatnya, penurunan demand 

terhadap kegiatan berwisata ini juga berdampak pada penurunan permintaan 

terhadap sektor akomodasi perhotelan dan restoran. Putaran berikutnya, jika 

memang tidak ada konsumen/wisatawan yang datang untuk berwisata, tentu 

besarnya penerimaan dari pajak hotel dan restoran juga pasti akan menurun 

tanpa alih-alih adanya pembebasan pajak hotel dan restoran.  

Selain itu, pemberian hibah sebagai kompenasi kebijakan pembebasan pajak 

juga dapat membawa risiko kepada kemandirian daerah. Alhasil, banyak daerah 

yang akan berpangku tangan dan bergantung terhadap bantuan Pemerintah 

Pusat alih-alih mensubstitusi potensi penerimaan pajak yang hilang dan 

berpotensi menimbulkan flypaper effect dalam jangka menengah dan panjang. 

Oleh sebab itu, pihak Kemenkeu harus berhati-hati dalam memberikan stimulus 

kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran.  
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Respons Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Kemenparekraf) 

Selain Kementerian Keuangan melalui kebijakan stimulus fiskal, kementerian 

strategis terkait, yaitu Kemenparekraf juga tengah mengabil beberapa kebijakan 

untuk memitigasi sektor pariwisata yang terdampak COVID-19. Rinciannya 

dapat dilihat dalam tabel berikut.  

 

Tabel 3.2 Respons Kebijakan Kemenparekraf 

No Tahap Kebijakan Keterangan 

1. Tahap Tanggap 

Darurat (Maret – 29 

Mei 2020)   

1. Membentuk Crisis Center:  

• Awareness COVID-19  

• Program kebersihan dan kesehatan di 

Gedung Kemenparekraf 

• Imbauan kepada para pemangku 

kepentingan 

• Menunda semua kegiatan promosi 

pariwisata di dalam dan luar negeri  

• Menunda pelaksanaan kegiatan dan 

penyelenggaraan MICE 

2. Dukungan kepada Industri/Pelaku 

Parekraf: 

• Ketenagakerjaan: Pembebasan 

pembayaran BPJS 

Kesehatan/Ketenagakerjaan 

• Utilitas: Pengurnagan biaya listrik, air, 

sewa (untuk hotel, usaha atraksi, 

pelaku ekraf) 

• Keringanan retribusi/Pajak oleh Pemda  

• Relaksasi pinjaman bank  

• Pemanfaatan kartu Pra Kerja 

3. Dukungan Kemenparekraf (Realokasi 

anggaran): 

• Kerjasama dengan pihak hotel  

• Kerjasama dengan perusahaan 

angkutan wisata untuk transportasi 

• Kerjasama dengan usaha Makanan dan 

Minuman  
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• Koordinasi dengan TV Nasional  

• Dukungan pembelian kamar hotel 

untuk pasca pandemi 

• Support data pelaku pariwisata dan 

ekraf untuk data PHK  

2. Tahap Pemilihan  

(Juni – Desember 

2020) 

1. Koordinasi dan Identifikasi Dampak: 

• Koordinasi dengan daerah terdampak  

• Mendorong K/L untuk membuat 

kegiatan di daerah terdampak  

2. Publikasi, Promosi dan Penyelenggaraan 

MICE dan Aktivitas Budaya: 

• Hubungan masyarakat 

• Melakukan promosi pada semua media 

di dalam negeri dan di luar negeri 

• Mendukung penyelenggaraan event-

event kreatif 

3. Dukungan kepada Industri/Pelaku 

Parekraf: 

• Sekam pinjaman lunak  

• Insentif untuk airlines 

• Pelatihan 

3. Tahap Normalisasi  

(Januari – 

Desember 2021) 

1. Publikasi dan Promosi di dalam negeri 

dan luar negeri 

2. Menyelenggarakan event internasional 

dan nasional 

3. Dukungan kepada Destinasi  

Sumber: Kemenparekraf (2020) 

 

Selain dari kebijakan stimulus fiskal jilid 1, pemerintah juga akan melakukan 

program perlindungan sosial bagi para pelaku pariwisata dan rencana realokasi 

anggaran Kemenparekraf sebesar Rp500 miliar yang potensinya juga akan terus 

dikembangkan (Setkab, 2020). Selama pandemi COVID-19 berlangsung, 

Kemenparekraf juga melakukan kebijakan untuk menunda berbagai strategi 

pemasaran dan promosi pariwisata. Hal ini dilakukan untuk melindungi 

masyarakat dari risiko tertularnya COVID-19. Terkait dengan realokasi anggaran 

dari Kemenparekraf, setidaknya sudah ada beberapa kegiatan atau program 

yang dijalankan, misalnya untuk UMKM yang aktivitasnya terhenti sama sekali 
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akibat tidak adanya demand pariwisata, Kemenparekraf telah membuat skema 

untuk merubah kegiatan UMKM tersebut untuk beralih fokus menjadi penghasil 

masker yang dapat disuplai ke pasar. Dengan demikian, demand yang 

seharusnya diisi oleh permintaan pariwisata dapat disubtitusi dengan demand 

permintaan masker.  

Dari respons kebijakan yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa Kemenparekraf 

sudah cukup responsif untuk memitigasi sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari 

kebijakan jadwal tahap-tahap pemulihan sektor pariwisata yang disesuaikan 

dengan proyeksi berakhirnya pandemic COVID-19 yang dikeluarkan oleh Tim 

Gugus Tugas COVID-19. Namun, yang menjadi perhatian adalah kebijakan di 

sektor pariwisata masih minim dalam proses penyampaian sosialisasinya dari 

Kemenparekraf kepada publik. Hal ini dapat dilihat dari website Kemenparekraf 

yang hingga tulisan ini dibuat, masih belum menampilkan informasi yang jelas 

dan detil mengenai langkah apa yang diambil oleh Kemenparekraf dalam 

merespons dampak COVID-19 ke sektor pariwisata. Tentu saja hal ini menjadi 

persoalan yang cukup serius karena dapat menimbulkan fenomena informasi 

asimetris. Implikasi berikutnya adalah pelaku-pelaku di sektor pariwisata dan 

para wisatawan pun memiliki gap information dengan para pemangku 

kepentingan terkait.  

Lebih jauh, hal ini juga akan berdampak pada pengambilan keputusan pada 

level pelaku di sektor pariwisata dan wisatawan. Selain itu, kebijakan yang 

dirumuskan oleh Kemenparekraf juga masih bersifat makro dan kurang rinci. 

Akibat lanjutannya, pelaku-pelaku pariwisata dan wisatawan pun berada di 

dalam situasi seleksi yang merugikan (adverse selection).    

Kemudian, kebijakan keringanan cicilan bank dan modal kerja bagi sektor 

pariwisata untuk bertahan di tengah COVID-19 juga masih patut menjadi 

perhatian tersendiri. Pasalnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Kamar 

Dagang Indonesia (Kadin) hingga per akhir bulan April 2020, baru Rp220 triliun 
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kredit yg direlaksasi. Bentuk relaksasi yang diperoleh pun hanya berupa 

penangguhan pembayaran bunga. Jumlah ini sangat kecil karena baru mencapi 

4 persen dari total kredit perbankan yang hampir Rp6000 triliun. Kemudian, 

persoalan lanjutan yang dialami oleh debitur saat ini adalah ketidakmampuan 

debitur untuk membayar kewajiban karena masih harus membayar biaya 

overhead dan biaya produksi. Jadi, debitur memerlukan pinjaman baru working 

capital untuk dapat bertahan. Saat ini, belum ada bank yang berani memberi 

pinjaman baru. Hal ini juga disebabkan karena bank sendiri akan mengalami 

kesulitan cashflow lantaran banyaknya stimulus untuk menunda pembayaran 

kredit, 

Sebagai catatan untuk sektor jasa, dampak pandemi akan berbentuk 'L'. 

Guncangan terhadap pariwisata, layanan transportasi, dan kegiatan terkait jasa 

domestik umumnya tidak akan pulih, dan proyeksi pelambatan pertumbuhan 

global akan semakin membebani evolusi permintaan bentuk-L, seperti yang 

terjadi pada epidemi serupa dan supply shock baru-baru ini (Baldwin dan 

Beatrice Weder, 2020). Hal ini sangat wajar, karena pariwisata bisnis berbasis 

personal demand, di mana individu menjadi objek penentu yang akan 

memutuskan untuk melakukan perjalanan wisata atau tidak. Oleh sebab itu, 

Kemenparekraf perlu mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang 

berhubungan dengan kesehatan dan juga keamanan, serta kenyaman tempat 

wisata yang akan dituju oleh parwa wisatawan. Dengan begitu, proses 

pengembalian pertumbuhan sektor pariwisata akan pulih dengan cepat. Pada 

bagian berikutnya akan dibahas mengenai rekomendasi kebijakan yang dapat 

dilakukan oleh pemerintah. 
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Rekomendasi Kebijakan  

Jangka Pendek 

1. Kemenparekraf perlu memperbaiki pola komunikasi publik, misalnya 

dengan membuat kanal khusus mengenai informasi COVID-19 dan 

dampaknya kepada sektor pariwisata, serta kebijakan Kemenparekraf 

dan evaluasi kebijakan yang sudah dijalankan selama ini.  

2. Kemenkeu perlu melakukan perluasan insentif fiskal untuk sektor 

penerbangan. Misalnya, pemerintah dapat meminta kerjasama dengan 

pihak Angkasa Pura 1 dan 2 untuk memberikan peringanan biaya parkir 

pesawat yang tidak dapat terbang lantaran adanya kebijakan larangan 

penerbangan.  

3. Kemenkeu juga dapat memberikan perluasan pemberian insentif 

perpajakan kepada pelaku sektor pariwisata, seperti penghapusan penalti 

keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), menunda 

kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), pengurangan retribusi daerah 

kepada sektor perhotelan dan UMKM.  

4. Kemenparekraf, Pemda, dan Dinas Pariwisata Daerah dapat memberikan 

keleluasaan kepada sektor pariwisata untuk membuat strategi bisnis baru 

untuk menjawab adanya perubahan pasar akibat pandemi COVID-19.  

 

Jangka Menengah dan Panjang 

1. Kemenparekraf, Pemda, dan Dinas Pariwisata Daerah perlu memastikan 

bahwa semua tempat wisata telah bebas dari sentimen negatif COVID-19. 

Salah satunya, dengan menyiapkan protokol dan prosedur yang detil, 

untuk para wisatawan sebelum memulai perjalanan wisata. 

2. Kemenkeu perlu mempersiapkan anggaran tambahan khusus untuk 

mempromosikan kembali daerah-daerah tujuan wisata. Misalnya, 

anggaran untuk berbagai macam bentuk stimulus, seperti subsidi kepada 
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moda transportasi, hotel, museum, dan berbagai tempat tujuan wisata 

lainnya agar masyarakat memiliki insentif untuk berwisata. 

3. Kemenparekraf dan Kementerian Perhubungan juga perlu melanjutkan 

perbaikan konektivitas antarmoda transportasi (dengan 

mempertimbangkan standar protokol kesehatan di beragam moda 

transportasi dan infrastruktur terkait) untuk melengkapi pembangunan 

infrastruktur fisik, optimalisasi penggunaan teknologi informasi guna 

harmonisasi informasi dan agenda pariwisata di seluruh daerah, serta 

sinergi kalender pariwisata.   
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Bab 4 

Meninjau Metode Berkampanye Daring 

dalam Pilkada 

Rifqi Rachman 

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute 

 

Abstrak 

Penggunaan media sosial dalam ranah kampanye Pilkada bukanlah hal baru, 

walaupun pencantumannya dalam PKPU baru muncul di tahun 2015. Hingga 

kini pun, pembahasan mengenai metode kampanye daring, sebagai salah satu 

cara berkampanye masih berlanjut. Dengan memfokuskan analisis pada 

kebijakan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada, policy 

assessment ini mengupas apa saja yang penting untuk diakomodir dalam 

rancangan peraturan KPU terkait kampanye daring. Hal ini juga diperkuat 

dengan best practice kampanye daring di masa Pilkada 2018.  

Dengan menggunakan pendekatan normatif, analisis kebijakan ini 

memperlihatkan pentingnya mewadahi pemahaman media sosial secara lebih 

komprehensif berkaitan dengan metode kampanye di dalam PKPU. Analisis 

kebijakan ini juga merekomendasikan KPU untuk membuat ketentuan yang 

sifatnya mengorkestrasikan arus informasi yang ada di media sosial, bukan 

membatasinya. Selain itu, tipe-tipe media sosial yang memiliki karakter yang 

berbeda juga perlu diklasterisasi. Kedua catatan rekomendasi di atas penting 

untuk diakomodir dalam peraturan tentang kampanye di rezim Pilkada. 

 

Kata kunci: Kampanye daring, Pilkada, PKPU 
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Pendahuluan 

asa pandemi memberi kesempatan banyak pihak untuk melakukan 

evaluasi, termasuk pada ranah elektoral. Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) sebagai sebuah rezim yang berbeda dari Pemilihan Umum (Pemilu) 

juga tidak lepas dari hal tersebut. Untuk itu, tulisan ini mencoba secara spesifik 

menelaah kampanye sebagai salah satu tahapan yang tidak terpisahkan dari 

Pilkada di Indonesia. Lebih rinci lagi, tahapan kampanye yang dimaksud secara 

khusus bertautan dengan metode atau cara-cara yang digunakannya. 

Ketentuan kampanye pada gelaran Pilkada sendiri secara spesifik termaktub di 

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 4/2017). Peraturan KPU ini merupakan 

turunan dari Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU 1/2015) 

jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU 8/2015) jo Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2016 (UU 10/2016) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu 2/2020) tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ayat di 

pasal tersebut menegaskan bahwa ketentuan tata cara pelaksanaan kampanye 

diatur dalam Peraturan KPU. 

Dorongan terbesar hadirnya perubahan ketiga terhadap regulasi Pilkada 

melalui Perppu 2/2020 adalah kebutuhan yuridis penundaan pelaksanaan 

Pilkada 2020 akibat krisis kesehatan yang melanda Indonesia. Namun, terlepas 

dari ketidakpastian yang masih terus menggentayangi negara ini, ketetapan 

untuk melangsungkan pemungutan suara di bulan Desember 2020 menuntut 

adanya penyesuaian yang tepat dalam Peraturan KPU. Termasuk tahapan 

kampanye, yang menurut PKPU Nomor 5 Tahun 2020 akan dilaksanakan dari 

M 
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hari ketiga setelah pasangan calon (paslon) kepala daerah ditetapkan, hingga 

tiga hari sebelum tanggal pemungutan suara diselenggarakan. 

Namun, terlepas dari kondisi luar biasa yang dihadapi Indonesia dan dunia 

karena perjangkitan coronavirus disease 2019 (COVID-19), pergeseran cara-cara 

berkampanye memang perlu dikedepankan. Apalagi mengingat perkembangan 

teknologi kini menyediakan banyak pilihan dan cara penggunaan, sehingga 

aktivitas seperti kampanye pun dapat terealisasi di platform media sosial.  

Seperti penggunaan media digital untuk kampanye pada pemilihan di Australia 

tahun 2007, serta Kanada dan Selandia Baru pada tahun 2008 yang ternyata 

memiliki keterkaitan dengan aspek perilaku politik pemilih (Chen, 2010), atau, 

dalam konteks Indonesia, catatan pengalaman Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 

Jakarta 2012 yang menunjukkan bahwa optimalisasi kampanye daring dapat 

memberikan hasil baik walau biaya yang dikeluarkan lebih sedikit (Ahmad dan 

Popa, 2014). 

Oleh karena itu, mendiskusikan kampanye daring sebagai suatu metode 

berkampanye teranyar dalam rezim Pilkada menjadi baik untuk dilakukan. 

Mengingat hal tersebut juga sudah atau sedang terjadi di beberapa negara, dan 

metode digital yang banyak digandrungi tidak menjauhkan kampanye dari 

esensi awalnya sebagai media yang mengandung muatan nilai, program, atau 

simbol dari subyek yang berkontestasi. 

Untuk dapat sampai pada tujuan itu, pertanyaan penelitian yang kemudian 

diajukan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: “Terlepas dari kebutuhan 

menghadapi kondisi pandemi saat ini, sejauh apa metode kampanye daring 

dapat diakomodir dalam ketentuan berkampanye di rezim Pilkada di 

Indonesia?” 
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Metode/Pendekatan 

Pendekatan normatif dipilih untuk menganalisis kebijakan yang berkaitan 

dengan metode kampanye yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

Secara prinsip, pendekatan ini menekankan pada tindakan apa yang semestinya 

dilakukan, mengusulkan arah tindakan yang dapat menjadi solusi masalah 

kebijakan, dan menghasilkan informasi berupa rekomendasi. Oleh karenanya, 

tulisan analisis kebijakan ini lebih bersifat deskriptif-preskriptif (Dunn, 2000). 

Tulisan ini akan mengelaborasi penggunaan media sosial pada momen 

kampanye Pilkada yang sudah lewat, yang diposisikan sebagai praktek terbaik 

(best pratice), untuk bisa mendapatkan urgensi dari pengakomodiran metode 

kampanye daring yang lebih ekstensif di dalam regulasi kampanye Pilkada. 

 

Gambaran Umum Metode Berkampanye Pilkada 

Landasan Yuridis Kampanye di Pilkada 

Memahami aturan main apa yang sudah terpancang dalam tata cara 

pelaksanaan kampanye di Pilkada lantas menjadi prasyarat utama agar 

pembahasan mengenai metode berkampanye memiliki garis tepi yang jelas. 

Sebab secara umum, tahapan kampanye dalam Pilkada juga terdiri dari 

beberapa aspek selain metode berkampanye. Mulai dari materi, jadwal, dana, 

hingga larangan dan sanksi. 

Karenanya, menjadi penting untuk mengetahui perjalanan regulasi teknis soal 

kampanye dalam rezim Pilkada seperti yang terlampir pada bagan di bawah ini. 
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Gambar 4.1 Regulasi Kampanye Pilkada dari Waktu ke Waktu 

 

Sumber: Olahan penulis 

 

Secara garis besar, setiap pergeseran bentuk-bentuk berkampanye dari PKPU 

8/2007 hingga PKPU 4/2017 tetap menempatkan kampanye dengan pertemuan 

fisik sebagai yang utama. Peraturan KPU 8/2007 dan PKPU 69/2009 jo PKPU 

14/2010 masih belum memasukkan media sosial sebagai medium 

berkampanye, dan menempatkan media cetak, media elektronik, dan lembaga 

penyiaran sebagai alat berkampanye tanpa pertemuan fisik. Barulah pada PKPU 

7/2015 jo PKPU 12/2016, kata media dalam jaringan (online) muncul dan menjadi 

bagian dari iklan kampanye di media massa. 

Kemudian, merujuk pada bagan di atas, PKPU 4/2017 sebagai regulasi tentang 

kampanye Pilkada yang masih berlaku lantas menjadi titik tolak analisis 

kebijakan terkait metode berkampanye. Secara garis besar, policy assessment ini 

menangkap bahwa logika yang mendasari operasionalisasi kampanye di 

regulasi tersebut masih didominasi oleh bentuk-bentuk aktivitas manual, yang 

di beberapa bagiannya mensyaratkan adanya kumpulan massa atau partisipan 

secara fisik. 
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Misalnya, Pasal 5 ayat (2) PKPU 4/2017 menjelaskan bahwa metode kampanye 

yang dilaksanakan oleh peserta Pilkada terdiri dari: a) pertemuan terbatas; b) 

pertemuan tatap muka dan dialog; c) penyebaran bahan kampanye kepada 

umum; d) pemasangan APK; dan e) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan 

kampanye dan UU. Lebih jauh, Bab IV PKPU 4/2017 menjabarkan secara rinci 

ragam metode kampanye tersebut. Mulai dari debat publik atau debat terbuka, 

penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), iklan 

kampanye di media massa, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan 

dialog, hingga sejumlah hal yang dikategorikan sebagai Kegiatan Lain. 

Kategori Kegiatan Lain ini dijelaskan dalam Pasal 41 PKPU 4/2017 sebagai 

kegiatan dengan bentuk: a) rapat umum, dengan jumlah terbatas; b) kegiatan 

kebudayaan; c) kegiatan olahraga; d) perlombaan; e) kegiatan sosial; dan/atau f) 

kampanye melalui media sosial. Beberapa ketentuan tersebut sudah dapat 

menggambarkan bagaimana cara berkampanye dalam tahapan Pilkada 

didominasi oleh kegiatan lapangan yang mempertemukan sejumlah orang 

secara langsung. 

Di sisi lain, model kampanye yang ditunjang ruang non-fisik yang diatur masih 

terhenti pada medium media massa, elektronik, dan lembaga penyiaran saja. 

Hal ini terlihat dari pengaturan yang cukup rigid mengenai spot dan durasi iklan 

kampanye di PKPU 4/2017. 

Sedangkan, untuk aturan berkampanye di media sosial masih belum ditemukan 

elaborasi yang spesifik. Pasal yang menyinggung soal kampanye di media sosial 

hanya membahas soal pengadministrasian akun media sosial yang terasosiasi 

oleh paslon, konten kampanye daring, dan pelarangan pemberian door prize. 
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Definisi dan Ketentuan Kampanye Pilkada 

Kampanye dalam Pemilu dan Pilkada 

Dari dua rezim pemilihan di Indonesia, definisi kampanye dalam Pemilu dan 

Pilkada secara umum serupa. Kampanye diartikan sebagai kegiatan meyakinkan 

pemilih dengan cara menawarkan visi, misi, dan program. Perbedaan hanya 

terdapat pada dua hal, pertama adalah kepemilikan atas visi, misi, dan program 

yang ditawarkan pada pemilih. Rezim Pemilu merujuk kepemilikan tersebut 

kepada peserta pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta 

Presiden dan Wakil Presiden. Sementara, rezim Pilkada merujuk kepemilikan 

tersebut pada paslon Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kemudian, perbedaan 

yang kedua muncul di soal penyematan citra diri sebagai bagian dari kegiatan 

kampanye, yang hanya tercantum pada rezim Pemilu saja. 

Dari pendefinisan tersebut dapat dimaknai bahwa kampanye adalah momen 

yang disediakan bagi peserta pemilihan agar dapat berinteraksi dengan calon 

pemilihnya. Kerangka visi, misi, dan program lalu menjadi pijakan atas proses 

negosiasi elektoral di antara apa yang dibutuhkan pemilih dan apa yang dapat 

diberikan paslon jika berhasil menduduki jabatan kepala daerah. Idealnya, 

proses negosiasi ini bervariasi sesuai dengan isu dan konteks setiap daerah. 

 

Kampanye Manual dan Daring 

Turunan dari pendefinisan kampanye Pilkada dalam regulasi lantas mewujud 

dalam sejumlah aspek. Aspek-aspek itu mencakup pada materi, metode, jadwal, 

larangan dan sanksi, serta pendanaan kampanye. Penggambaran tentang 

bagaimana kampanye terlaksana lantas dapat kita rujuk pada bagian metode 

kampanye yang tertera pada Pasal 65 dan 66 UU Pilkada. Di sana terpampang 



91     |      Penanganan Responsif COVID-19 dan Penyelenggaraan Pilkada pada Masa Krisis 

 

bahwa metode kampanye Pilkada masih dipenuhi dengan praktik-praktik 

manual. Cara manual yang dimaksud ini merujuk pada bentuk kegiatan 

kampanye tradisional yang melibatkan interaksi fisik secara langsung antara 

calon yang berkontestasi dengan calon pemilih (Tekwani dan Kluver, 2007).  

Sementara, ketentuan berkampanye yang tidak menghadirkan pertemuan 

secara langsung baru diwakilkan melalui keberadaan media cetak, media 

elektronik, dan lembaga penyiaran saja dalam UU Pilkada. Pada tataran PKPU 

4/2017 pun, praktik berkampanye melalui media sosial hanya menjadi bagian 

dalam kategori Kegiatan Lain, dan tidak berdiri sendiri sebagai salah satu jenis 

metode berkampanye dalam Pilkada. Di dalam kategori ini, berkampanye 

melalui media sosial ditempatkan bersama dengan rapat umum, kegiatan 

kebudayaan, olahraga, perlombaan, dan kegiatan sosial. 

Peraturan KPU 4/2017 hanya mendefinisikan media sosial sebagai ‘kumpulan 

saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan 

berbagi konten berbasis komunitas’. Tidak ada pengertian lain terkait model 

kampanye melalui media sosial di dalam PKPU 4/2017, walaupun kampanye 

daring merupakan aktivitas yang lahir dari keberadaan ruang media sosial itu 

sendiri. Dapat ditangkap bahwa aturan ini masih melihat media sosial sebagai 

entitas tunggal, tanpa dielaborasi lebih jauh. Misalnya saja terkait platform, 

mana yang dapat dianggap sebagai media sosial dan bukan saja masih belum 

dituntaskan. Hal ini membuat penempatan platform seperti WhatsApp 

membingungkan, karena di satu sisi, platform tersebut merupakan ruang 

interaksi personal yang mengedepankan privasi pengguna. Di sisi lain, platform 

ini juga berfungsi sebagai mesin berkampanye yang sudah mahfum digunakan 

dalam berbagai kesempatan elektoral dewasa ini. 

Tidak berhenti di situ, keterbatasan peran kampanye daring dalam PKPU 4/2017 

juga kian dipersempit oleh Pasal 12 yang mensyaratkan agar kampanye dihadiri 

oleh peserta kampanye, yang merupakan Warga Negara Indonesia berstatus 
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pemilih dalam Pilkada. Karakter ruang media sosial jelas tidak terpresentasikan 

dengan adanya diksi ‘dihadiri’, sebab interaksi yang terjadi di dalamnya berbeda 

dari jenis pertemuan langsung. Dari kondisi tersebut dapat ditarik bahwa arti 

dari kampanye secara daring belum tuntas dibentuk, walau pelaksanaannya 

sudah berlangsung. 

 

Metode Berkampanye Pilkada 

Seperti yang sempat disebutkan sebelumnya, metode berkampanye dalam 

PKPU 4/2017 dibagi ke dalam lima jenis. Empat dari lima jenis cara berkampanye 

tersebut adalah bentuk pertemuan yang secara langsung dihadiri oleh peserta 

kampanye, atau paling tidak orang-orang yang terlibat di dalam tim kampanye 

atau relawan. Jenis kelima, yaitu Kegiatan Lain, bahkan masih diturunkan ke 

dalam kegiatan-kegiatan yang lebih banyak berbentuk pertemuan fisik, 

terkecuali kampanye di media sosial. 

Namun, menjadi pertanyaan mengapa aturan main untuk berkampanye di 

media sosial pada tahapan Pilkada masih belum muncul secara tegas. Misalnya, 

seperti ketentuan untuk menyampaikan materi kampanye secara tertulis dan 

lisan pada Pasal 13 ayat 2 PKPU 4/2017, yang tidak memberi arahan lebih rinci 

terkait medium apa saja yang dapat dijadikan alat dalam melaksanakan 

penyampaian tersebut.  

Dari kondisi tersebut, panduan untuk berkampanye secara daring dalam 

Pilkada lantas masih menjadi kabur. Utamanya yang berkaitan dengan apa yang 

diwajibkan dan apa yang perlu untuk dielaborasi lebih mendalam dengan 

mengamati praktik-praktik penerapan kampanye di media sosial yang terjadi 

pada momen Pilkada sebelumnya. Apakah larangan dan kewajiban penyebaran 

muatan kampanye di media sosial dapat diadopsi dari praktik manual? Ataukah 
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perlu menyusun suatu kerangka baru yang dapat mengakomodir karakteristik 

media sosial yang berbeda dari interaksi manual? 

 

Kampanye Daring di Gelaran Pilkada 2018 

Peraturan KPU 4/2017 yang diundangkan pada 8 Juni 2017 adalah aturan yang 

mengikat pelaksanaan Pilkada 2018. Oleh karena itu, best practice yang dianalisis 

merujuk pada pelaksanaan kampanye pada momen Pilkada 2018 yang 

terselenggara di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota (infopemilu.kpu.go.id).  

Namun, mengingat keterbatasan kajian ini, analisis tidak dilakukan pada semua 

daerah. Pemilihan daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota akan 

didasari oleh tingkat kontribusi pengguna internet di daerah bersangkutan dari 

seluruh pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018. Data ini diambil dari 

survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di 

tahun 2018. Selain melihat tingkat kontribusi penggunaan internet, 

pertimbangan proporsi kewilayahan Indonesia juga turut diperhitungkan. 

Selanjutnya, jika daerah kabupaten atau kota menginduk pada satu provinsi 

yang sama, maka daerah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak akan 

menjadi best practice yang didiskusikan. Hal ini tidak akan berlaku manakala 

provinsi induk sudah dibahas pada bagian Pilkada Provinsi.  

Dari cara memilih daerah tersebut, Pilgub Sumatera Utara (Sumut) dan Pilgub 

Maluku Utara (Malut) dipilih sebagai contoh di level provinsi. Bukan hanya 

karena angka kontribusi penggunaan internet di Sumut yang mencapai 6,3 

persen saja, akan tetapi Sumut dipilih untuk mewakili kontestasi di wilayah barat 

Indonesia. Sementara Malut dipilih sebagai perwakilan wilayah timur Indonesia, 

meskipun kontribusi pengguna internet di daerah tersebut hanya 0,5 persen 

dari total pengguna internet di Indonesia tahun 2018. 
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Di tingkat kabupaten, Pilkada Kabupaten Pasuruan diambil sebagai contoh. 

Pemilihan wilayah ini tidak didasari oleh prosedur yang dijelaskan sebelumnya, 

sebab literatur yang terkait dengan penggunaan media sosial dalam ranah 

kampanye di tingkat kabupaten sangat sulit ditemukan. Pada akhirnya, untuk 

menjaga keberimbangan paparan, kegiatan kampanye daring Pilkada 

Kabupaten Pasuruan dimunculkan sebagai lokus pilihan penulis untuk tingkat 

kabupaten. 

Sementara untuk tingkat kota, penggunaan media sosial dalam rangka 

kampanye Pilkada di Kota Bandung dipilih. Keputusan ini diambil karena 

Provinsi Jawa Barat memiliki angka kontribusi pengguna internet yang paling 

tinggi dibandingkan semua provinsi lain di Indonesia, dengan besaran 

kontribusi 16,7 persen dari total seluruh pengguna internet Indonesia tahun 

2018.  

Pada mulanya, hadir beberapa opsi wilayah tingkat kota di Provinsi Jawa Barat 

yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018. Namun, karena DPT Kota 

Bandung untuk Pilkada Walikota adalah yang terbesar dengan angka 1.659.017 

calon pemilih, maka pilihan jatuh pada kota ini (merdeka.com, 19/4/2018). 

 

Pilkada Provinsi 

Dari penyelenggaraan Pilgub Sumut 2018, Damanik (2019) dalam prosidingnya 

mendudukkan grup di platform WhatsApp sebagai arena pertarungan politik 

elektoral. Karakter pentransmisian informasi yang ada membuat mobilisasi 

informasi di platform ini bergerak secara door-to-door, sehingga pesan akan 

diterima secara personal oleh para pemilih. Lantas, kemunculan narasi 

kampanye dengan balut isu identitas di Pilgub Sumut 2018 berusaha diimbangi 

oleh kalangan menengah di Medan dengan menawarkan pandangan yang lebih 

objektif terhadap beragam isu di setiap perbincangannya. 

https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/kpu-kota-bandung-tetapkan-dpt-sebanyak-1659017-pemilih-180419l.html
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Ketika merujuk kembali pada ketentuan berkampanye, model kampanye seperti 

ini belum terakomodir dalam PKPU 4/2017 sebagai salah satu cara 

berkampanye daring. Padahal, catatan Damanik di prosiding ini menunjukkan 

bahwa praktik penyampaian muatan kampanye, yang bahkan mengandung 

unsur isu identitas sudah menyatu dalam aktivitas kampanye paslon, tim 

kampanye, atau relawan di daerah dengan menyasar ke para pemilih. 

Satu tantangan yang harus dihadapi sebelum mengubah fenoma ini ke dalam 

ketentuan adalah penempatan platform WhatsApp itu sendiri. Ciri yang 

menubuh pada WhatsApp nyatanya berbeda dari media sosial semacam Twitter, 

Instagram, maupun Facebook. WhatsApp beroperasi dari perbincangan terbatas 

antara dua individu atau lebih yang kontennya tetap terhitung privat. Karakter 

yang ada di WhatsApp memiliki kesamaan dengan media sosial lain seperti LINE, 

Telegram, hingga Facebook Messenger. Tentu KPU perlu jeli untuk dapat 

memformulasikan ketentuan dari sifat yang unik yang ada di platform ini, 

sehingga pendefinisian lebih ekstensif terhadap media sosial di dalam 

ketentuan dapat mengakomodir perbedaan karakter sejumlah media sosial.  

Damanik (2018), dalam tulisan lainnya juga sudah menyadari perbedaan 

tersebut. Dia menemukan bahwa WhatsApp adalah sebuah monosphere atau 

solosphere yang setiap interaksi daringnya terbatas dan diprivatisasi. Posisi 

inilah yang menyebabkan WhatsApp tidak berada di kategori public sphere. 

Sementara, dari Pilgub Maluku Utara 2018, Burhan Bungin et al (2019) 

menemukan bahwa media sosial juga turut serta di dalam pembentukan citra 

paslon yang muncul dari paparan media massa. Penggunaan medium secara 

personal oleh perseorangan, yang sama seperti platform WhatsApp di tulisan 

Damanik, menjadikan hal tersebut dapat terjadi. Lantas, temuan dari Bungin 

dapat diartikan sebagai berikut: 1) media sosial berkorespondensi atau 

mengamplifikasi pembentukan citra paslon oleh media massa; atau 2) media 
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sosial menghadirkan alternatif lain bagi pemilih dalam memaknai citra paslon 

yang muncul di media massa. 

 

Pilkada Kabupaten 

Artikel dari Hidayatulloh (2017) memfokuskan pembahasan tentang 

penggunaan media sosial dalam berkampanye di momen Pilkada Kabupaten 

Pasuruan 2018 pada paslon Irsyad Yusuf dan Mujib Imron. Media sosial 

Facebook menjadi platform yang dipilih, dengan unit analisanya berupa salah 

satu konten kampanye yang diunggah oleh akun Relawan Irsyad-Mujib (ADJIB). 

Dari model analisa wacana yang dilakukan Hidayatulloh pada konten di akun 

tersebut, didapati bahwa kampanye daring memiliki kemampuan untuk 

melancarkan informasi secara terarah. Maksudnya, dengan menarget sasaran 

tertentu, muatan kampanye yang disampaikan menjadi lebih berpotensi 

memengaruhi pilihan politik calon pemilih. 

Pada kasus kampanye di akun relawan ADJIB, model micro campaign ini 

menyasar ke kalangan santri. Penyampaian teks, audio, serta visual yang 

terkoneksi satu dan lainnya berhasil memunculkan nuansa religius, yang pada 

gilirannya mengarahkan calon pemilih untuk memberikan suaranya pada 

pasangan ini secara langsung. 

Ketika dikembalikan pada tataran regulasi, PKPU 4/2017 sejatinya sudah 

menyentuh ranah media sosial seperti Facebook terkait dengan urusan 

berkampanye di media sosial. Namun yang perlu dipertanyakan, urgensi apa 

yang membuat seluruh akun media sosial, seperti Relawan ADJIB di Facebook ini 

penting untuk didaftarkan secara resmi ke penyelenggara menggunakan 

formulir Model BC4-KWK. Padahal, sifat alami media sosial yang ramai dan tidak 

berbatas tidak akan dapat membendung suara-suara lain yang mungkin hadir 
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sebagai akibat dari aktivitas akun relawan, tim sukses, ataupun paslon yang 

terdaftar secara resmi di KPU. 

 

Pilkada Kota 

Pasca pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandung 2018, 100 orang responden 

pemilih muda diberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan 

penggunaan tiga jenis media, yaitu cetak, elektronik, dan internet, yang 

dikaitkan dengan tingkat partisipasi memilihnya (Jesica, Sumadinata, dan 

Paskarina, 2020). Kelompok pemilih muda ini memberi jawaban yang secara 

sederhana menyatakan bahwa di antara media cetak, media elektronik, dan 

media internet, medium terakhir memiliki pengaruh paling signifikan pada 

aspek kognitif, afektif, serta perilaku mereka.  

Hasil tersebut diperkuat dengan proses membandingkan korespondensi antara 

media internet, media cetak, dan media elektronik dengan partisipasi pemilih 

muda di Pilkada Walikota Bandung 2018 sebagai variabel dependen. Lantas, 

hasil survei kuantitaitif ini menunjukkan bahwa media internet seperti websites, 

portal berita, blogs, YouTube, Twitter, LINE, WhatsApp, dan Instagram memiliki efek 

yang cukup signifikan pada perihal partisipasi pemilih muda di Pilkada Walikota 

Bandung 2018. 

Menyadari keberadaan media sosial dengan pengaruh yang cukup besar, 

seperti kasus Pilkada Kota Bandung, nampaknya memverifikasi mengapa ruang 

media sosial begitu dibanjiri oleh informasi yang berkaitan dengan momen 

elektoral. Tidak jarang pula, informasi-informasi tersebut sudah mulai 

bermunculan bahkan sebelum masa kampanye dimulai. 
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Catatan dari Contoh Kasus 

Dari beberapa praktik berkampanye di media sosial pada momen Pilkada yang 

disebutkan di atas, terdapat benang merah yang dapat ditarik dari masing-

masingnya. Pertama, terkait kesulitan untuk menemukan best practice secara 

proporsional. Baik dari segi kewilayahan yaitu barat, tengah, dan timur 

Indonesia, maupun dari segi tingkat pelaksanaan Pilkada, yaitu provinsi, 

kabupaten, dan kota. Tergambar bahwa penetrasi internet belum merata 

hingga kini.  

Dari kondisi tersebut dapat ditafsirkan pula bahwa penggunaan metode 

kampanye daring akhirnya hanya mampu diterapkan secara masif di titik-titik 

tertentu saja, dan masih belum dianggap sebagai medium yang signifikan di 

beberapa daerah lain. Salah satu alasan terbesarnya adalah akses jaringan 

internet, yang sebagian besar keberadaannya baru ada di wilayah-wilayah 

urban di Indonesia saja. 

Kemudian, catatan kedua menggarisbawahi pemosisian medium kampanye 

daring diantara pemaknaannya sebagai sebuah platform bermuatan publik 

atau privat. Ini berkelindan dengan bagaimana ketentuan kampanye Pilkada 

lantas diterapkan pada platform seperti WhatsApp yang tertutup, agar ruang 

solosphere atau monosphere yang menjadi karakteristiknya dapat berkontribusi 

baik pada pelaksanaan kampanye daring di momen Pilkada. 

Ketiga, pada platform dengan konten publik, ada persoalan pada aspek arus 

interaksi dan informasi terkait kampanye. Ruang media sosial yang berjalan di 

tataran operasional tanpa ada rambu membuat pelaksanaan kampanye daring 

selama ini sering berada di luar esensi kampanye itu sendiri. Dominasi informasi 

oleh paslon tertentu, semisalnya dalam membangun citra diri secara masif, 

membuat kesempatan paparan dari paslon lain sulit untuk sampai di hadapan 

calon pemilih. 
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Keempat, korespondensi antar dan intra platform akan menentukan juga 

bagaimana ia perlu dikelola dan menghasilkan interaksi konstruktif bagi 

penyelenggaraan kampanye Pilkada. Sebab, sebuah platform media sosial juga 

sering terhubung dengan platform lainnya. Bahkan, informasi publik yang ada 

di salah satu media sosial juga dapat disambungkan sebagai pesan ke dalam 

platform tertutup seperti WhatsApp, sehingga akan menjadi dilematis ketika 

ketentuan kampanye Pilkada mencoba masuk ke ranah privat media sosial. 

Walaupun harus tetap diakui bahwa media sosial dengan karakter ruang yang 

privat juga memiliki pengaruh pada partisipasi pemilih atas muatan kampanye 

yang melekat pada informasi yang tersebar di dalamnya. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Dari catatan-catatan yang disajikan di atas, dapat dipahami bahwa kampanye 

daring, sebagai sebuah metode berkampanye dalam rezim Pilkada, belum 

dielaborasi secara luas oleh KPU. Hal itu terlihat dari beberapa karakter yang 

muncul dari paparan best practices yang tidak diterjemahkan ke dalam 

ketentuan PKPU 4/2017. Catatan di analisis kebijakan ini lantas dapat menjadi 

refleksi bagi KPU dalam proses penyusunan rancangan PKPU terkait kampanye 

daring yang sedang dilaksanakan. 

Poin yang kemudian menjadi penting untuk dikalkulasikan oleh KPU dalam 

upaya mengakomodir kampanye daring secara lebih ekstensif ada di persoalan 

pendefinisiannya. Selama ini, pengertian media sosial dalam regulasi KPU masih 

terhenti pada pemosisiannya sebagai suatu ruang pasif saja. Padahal, ruang 

tersebut justru menjadi utuh ketika aktivitas pengguna hadir dan saling 

bersilang interaksi. Untuk itu, dari kesimpulan atas analisis terhadap praktik-
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praktik kampanye daring di atas, rekomendasi kebijakan diberikan di bagian 

terakhir dari tulisan ini.  

 

Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang diberikan dari analisis dan kesimpulan adalah, 

pertama, sifat alamiah media sosial yang ramai dan dirujuk pemilih dalam 

mencari informasi di beberapa kesempatan, menjadi alasan penting untuk 

menghadirkan pengaturan lalu lintas informasi yang menjamin kesetaraan 

kesempatan bagi semua paslon dalam menjangkau para pemilih. Mengingat 

juga bahwa salah satu semangat kampanye yang tertuang dalam regulasi 

Pilkada adalah soal kesetaraan kesempatan. Oleh karena itu, penting untuk 

menghadirkan ketentuan yang dapat menyajikan kesetaraan kesempatan untuk 

menerpa calon pemilih dengan beragam informasi yang tergolong sebagai 

tindakan kampanye. Namun, jika hal ini tidak dilakukan dan mengakibatkan 

keterpaparan informasi pemilih hanya bersumber dari dominasi informasi salah 

satu paslon saja, maka KPU dapat dikatakan tidak berhasil menghadirkan 

kesetaraan kesempatan itu di media sosial. 

Catatan kedua, ragam jenis platform mulai dari blogs sampai instagram 

mendudukkan kenyataan bahwa pendefinisian media sosial tidak dapat hanya 

berhenti pada pemaknaannya sebagai sebuah ruang pasif, namun 

keikutsertaan platform sebagai penggerak interaksi di dalam ruang media sosial 

juga perlu untuk dihadirkan dalam regulasi terkait kampanye Pilkada. Dengan 

demikian, penting untuk secara eksplisit mencantumkan platform apa saja yang 

dapat ditransformasikan sebagai alat dalam kampanye daring. Secara logis, hal 

ini juga akan berdampak pada pendefinisian media sosial dalam rezim Pilkada 

yang lebih relevan dengan praktik-praktik yang selama ini sudah berjalan di 
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momen-momen kampanye Pilkada dan kontekstual dengan kondisi di 

Indonesia saat ini. 

Cara pencantuman platform dapat dilakukan. Misalnya, dengan menyebut 

nama platform tersebut satu per satu, atau dengan mengkategorisasikannya 

berdasarkan karakter yang dimiliki. Misalkan, platform yang didominasi oleh 

visual dan audio seperti YouTube dan Instagram akan ditempatkan secara 

terpisah dengan platform yang memiliki kekuatan lebih pada aspek narasinya, 

seperti Facebook dan Twitter. Begitu juga dengan platform yang memiliki 

karakter interaksi terbatas, seperti WhatsApp, LINE, dan juga Facebook Messenger 

yang mengutamakan keamanan setiap penggunanya. 

Dengan beragamnya karakter yang dimiliki platform media sosial, seringkali 

tantangan yang dihadapi adalah kegamangan dalam menimbang antara hak 

kebebasan bersuara dan soal limitasi interaksi di media sosial. Di satu sisi, 

membiarkan media sosial menjadi ruang tanpa panduan akan berdampak pada 

hadirnya dominasi pihak-pihak yang menguasai algoritma, dan karenanya, 

kuantitas informasi yang bombastis. Namun, jika itu dibatasi, KPU riskan 

dihadapkan oleh tuduhan pengekangan kebebasan berpendapat atau bersuara 

para pengguna media sosial. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan bahwa prinsip pengaturan 

kampanye di media sosial didasari oleh semangat kebebasan, dengan 

mendasari pada pemahaman bahwa terdapat limitasi dari kebebasan berupa 

hak politik orang lain yang juga eksis di ruang yang ia gunakan. Dengan 

demikian, batasan kebebasan untuk bersuara adalah dengan tidak melanggar 

hak politik orang lain. Ini adalah refleksi yang tepat dari prinsip kesetaraan yang 

diharapkan hadir pada regulasi berkampanye dalam Pilkada. 

Catatan inilah yang diperlukan agar muatan kampanye yang hilir mudik di 

antara paslon dan calon pemilih dapat dikelola dan melahirkan ekosistem 

pendidikan politik yang berkualitas. Dengan idealisme tersebut, menjaga arus 
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interaksi dan informasi seharusnya menjadi perwujudan dari semangat 

kesetaraan pelaksanaan kampanye Pilkada bagi seluruh paslon yang 

berkontestasi. Kesemuanya ini tentu akan memberikan dampak secara riil, 

manakala berhasil dicantumkan dalam peraturan KPU terkait kampanye daring 

yang saat ini sedang diformulasikan. 
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Bab 5 

Menimbang Kembali Wacana Pilkada 

Elektronik di Tengah Pandemi COVID-19 

Muhammad Aulia Y Guzasiah 

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute  

 

Abstrak 

Penyelenggaraan pilkada di tengah perkembangan kasus COVID-19 yang kian 

mengkhawatirkan, membawa situasi dilematis dan problematika tersendiri.  

Antara pilihan keselamatan masyarakat yang semakin terancam, dan dampak-

dampak kerugian politis yang tidak bisa dikatakan tidak serius. Meski begitu, 

terdapat solusi alternatif yang setidaknya patut dipertimbangkan dalam 

menengahi pilihan-pilihan pelik tersebut, yakni penyelenggaraan pilkada secara 

elektronik atau e-voting. Untuk itu, dengan menggunakan pendekatan normatif 

perundang-undangan (statutory approach) dan konseptual (conceptual 

approach), analisis kebijakan ini mencoba untuk mengurai gambaran manfaat 

serta tantangan penerapannya di Indonesia. Tidak berhenti disitu, tulisan ini 

juga mencoba mengulik gambaran konstitusionalitas dan legalitas 

penerapannya, khususnya dimasa pandemi sekarang. Hasil dari kajian ini, 

menunjukkan bahwa penerapan e-voting pada dasarnya memberikan sejumlah 

manfaat dan keuntungan yang relevan dengan situasi pandemi ketimbang cara-

cara pemilihan secara konvensional. Sementara dari sisi konstitusionalitas, 

penerapannya dapat dilihat tidak menemui hambatan selama memenuhi syarat 

kumulatif putusan Mahkamah Konstitusi. Walau demikian, penerapannya tidak 

bisa dikatakan tidak menemui tantangan, seperti dari sisi infrastruktur, sumber 

daya dan regulasi. 

 

Kata kunci: Pilkada, e-voting, COVID-19 
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Pendahuluan 

enyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dari hari ke hari kian 

mengkhawatirkan. Untuk itu, tidak dapat dinafikan bahwa dampak 

penyebaran pandemi ini secara tidak langsung telah melumpuhkan berbagai 

institusi sosial, ekonomi, politik dan hukum. Tidak terkecuali berpotensi 

menghambat jalannya beberapa agenda kenegaraan yang seharusnya 

diselenggarakan di tahun ini, seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah 

(Pemilukada/Pilkada) misalnya.  

Sebagaimana diketahui, jika tidak terhalangi oleh dampak COVID-19 dan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sebagaimana dipilih 

oleh Pemerintah, Pilkada untuk tahun 2020 semestinya dijadwalkan pada 

tanggal 23 September 2020. Sementara untuk pendaftaran pasangan calon 

berikut kampanyenya, sebagaimana menurut Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2020 terkait Tahapan, Program, dan Jadwal 

Pemilukada Tahun 2020, diagendakan terlaksana pada tanggal 19 hingga 21 Juni 

2020, dan 11 Juli hingga 19 September 2020. 

Meski begitu, demi pertimbangan keselamatan dan kesehatan masyarakat, 

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kemudian bersepakat untuk 

menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Kesepakatan ini dicapai pada Senin 30 

Maret 2020 kemarin dan diikuti dengan desakan agar Presiden segera 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk 

menjamin penundaan ini. 

Pada waktu itu, pihak KPU sendiri setidaknya menawarkan beberapa opsi untuk 

waktu pelaksanaan penundaan tersebut. Pertama, pemungutan suara akan 

kembali dilakukan pada 9 Desember 2020. Kedua, dilakukan pada 17 Maret 

P 
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2021, dan ketiga dilakukan pada 29 September 2021 (kompas.id, 30/03). 

Menariknya, berselang sebulan melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020, pilihan 

yang kemudian dipilih oleh Presiden jatuh pada opsi pertama, yakni Desember 

2020. Pilihan ini sontak menimbulkan pertanyaan dan protes dari berbagai 

kalangan, pasalnya jumlah pasien COVID-19 masih bertengger diangka yang 

cukup tinggi dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan dalam 

waktu dekat. 

Meski demikian, penundaan ini tentu akan membawa sejumlah konsekuensi 

yang dampaknya tidak bisa dikatakan tidak serius. Mulai dari anggaran yang 

telah digelontorkan, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara, 

perubahan dan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap calon pemilih 

yang semulanya belum cukup umur, status pimpinan daerah yang boleh jadi 

kosong karena habis masa jabatan, dan tentu masih banyak lagi.  

Sebagai contoh, sebut saja jumlah anggaran yang baru-baru ini diajukan oleh 

KPU dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, DKPP, dan Mendagri 

pada Rabu 3 Juni kemarin. Untuk melanjutkan tahapan Pilkada sesuai protokol 

kesehatan COVID-19 di bulan Desember nanti, tambahan anggaran yang 

diusulkan berkisar di angka Rp2,8 triliun hingga Rp5,9 triliun. Padahal untuk 

anggaran semulanya saja, sudah mencapai Rp.14 triliun untuk 270 daerah 

(kompas.id, 4//06). 

Untuk itu, alih-alih memilih opsi penundaan yang belum menentu, Pemerintah, 

DPR dan para penyelenggara pilkada sebenarnya masih memiliki opsi atau 

alternatif lain yang tidak kalah layak untuk dipertimbangkan, yakni tetap 

menyelenggarakan pilkada namun dengan sistem elektronik. Sistem ini 

sebagaimana diketahui, menggunakan perangkat elektronik atau teknologi 

informasi yang sangat mungkin membuat pemilu berlangsung secara cepat, 

akurat dan efisien (International IDEA, 2011). Baik dari segi biaya, sumber daya, 

maupun dari segi proses, karena dapat memotong atau memangkas berbagai 
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rantai administrasi yang rumit, berbelit dan sebagaimana yang menyebabkan 

banyak korban jiwa jika berkaca dari Pemilu serentak 2019 kemarin. 

Di samping itu, selain mengingat ketepatan momentum terhadap kebijakan 

physical distancing yang sebagaimana dipilih oleh Pemerintah, Pilkada dengan 

sistem elektronik ini juga dapat sekaligus menguji kesiapan Indonesia yang sejak 

beberapa tahun belakangan gemar menggembor-gemborkan jargon Revolusi 

Industri 4.0. Berikut lembar analisis ini diajukan, untuk mencoba mengurai 

gambaran manfaat serta tantangan penerapannya di Indonesia, serta 

gambaran konstitusionalitas dan legalitas penerapannya jika dilihat dari 

pranata konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta dimasa khusus 

seperti pandemi sekarang ini. 

 

Metodologi  

Analisis kebijakan ini menggunakan pendekatan normatif perundang-undangan 

(statutory approach) dan konseptual (conceptual approach), dengan metode 

pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) yang berhubungan 

dengan pemilihan umum dan penyelenggaraan sistem elektronik (Marzuki, 

2014). Demikian sumber data yang digunakan merupakan data sekunder berupa 

arsip-arsip, dokumentasi, dan data resmi instansi pemerintahan terkait, undang-

undang, dan makalah penelitian terkait dengan objek penelitian. Adapun ke 

semua data yang terkumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan model 

analisis deskriptif eksplanatoris (Soekanto, 2015). 

 

 

 



107     |      Penanganan Responsif COVID-19 dan Penyelenggaraan Pilkada pada Masa Krisis 

 

Tinjauan Literatur 

Keunggulan dan Kelemahan Sistem E-voting 

Pada dasarnya, semua jenis sistem e-voting yang sebagaimana diterangkan 

diatas, masing-masing memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Beberapa ahli, 

seringkali jamak mengaitkan keunggulan sistem e-voting secara umum dengan 

biaya yang lebih hemat, waktu pelaksanaan yang lebih cepat, hasil perhitungan 

yang lebih akurat, dan proses pelaksanaan yang lebih transparan (Zafar & 

Pilkjaer, 2007). Misalnya saja, penelitian Sanjay & Ekta (2011), yang menunjukkan 

penyelenggaraan pemilu berdasarkan sistem ini setidaknya dapat: 

1. Menghilangkan kemungkinan suara yang tidak sah dan diragukan, yang 

dalam banyak kasus merupakan akar penyebab kontroversi dalam 

pemilihan umum; 

2. Membuat proses perhitungan suara jauh lebih cepat daripada sistem 

konvensional; 

3. Mengurangi jumlah kertas yang digunakan sehingga menghemat 

banyak pohon yang membuat proses menjadi ramah lingkungan; 

4. Mengurangi biaya pencetakan hampir nol karena hanya satu lembar 

kertas suara yang diperlukan untuk setiap polling. 

Riera & Brown (2003), bahkan jauh-jauh hari sebelumnya telah merincikan dan 

menyebut keunggulan-keunggulan tersebut sebagai berikut: 

1. Proses penyelenggaraan yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya; 

2. Menyediakan akses informasi yang lebih banyak dan lebih luas, karena 

dapat dibuat ke dalam beberapa versi bahasa dan kompatibel terhadap 

mereka yang mempunyai keterbatasan fisik; 
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3. Memudahkan proses penyelenggaraan dan berpeluang meningkatkan 

partisipasi, karena dapat memangkas keterbatasan ruang dan waktu 

untuk mendatangi tempat pemilihan suara; dan 

4. Dapat mengendalikan pihak-pihak yang tidak berhak untuk memilih. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Lembaga Internasional untuk Demokrasi 

dan Pendampingan Pemilu atau International IDEA (2011), yang merincikan 

keunggulan sistem e-voting dapat menghasilkan: 

1. Perhitungan dan tabulasi suara yang lebih cepat, akurat dan efisien, 

karena kesalahan manusia dan prosedur perhitungan yang melelahkan 

dapat dikecualikan; 

2. Proses penyelenggaraan yang dapat meningkatkan partisipasi dan 

jumlah suara, karena selaras dengan kenyamanan, kebutuhan, 

mobilitas dan aksesibilitas masyarakat yang beragam, khususnya 

pemilihan melalui internet; 

3. Proses penyelenggaraan yang lebih hemat biaya dalam jangka panjang, 

karena dapat memotong waktu pekerja pemungutan suara dan 

mengurangi biaya logistik untuk produksi dan distribusi, dengan 

jangkauan yang lebih luas melalui internet; dan 

4. Jika dibandingkan dengan model pemilu konvensional pada umumnya, 

maka pemilihan melalui internet dapat mengurangi insiden penjualan 

suara, kecurangan dan manipulasi pemberian suara dengan model 

keluarga yang terkadang melakukan pemilihan beberapa kali dengan 

orang yang sama, melalui penerapan tenggat waktu dan kontrol 

langsung pada saat pemungutan suara. 

Meski begitu, sistem e-voting tidak berarti tidak mengandung kelemahan. Dalam 

beberapa kasus, penyelenggaraannya tidak jarang didapati menimbulkan 

masalah fundamen. Misalnya seperti terjadi kondisi di mana pelaksanaan e-

voting gagal, dikarenakan petugas pemilu yang dibentuk justru tidak atau kurang 
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memiliki pengetahuan yang memadai terkait pelaksanaan e-voting itu sendiri. 

Kondisi seperti ini, menurut Moynihan (2004), perlu diantisipasi dan 

diminimalisir. Sebab jika sekali dibiarkan saja terjadi, dikhawatirkan akan 

langsung berdampak pada legitimasi pemilu.  

Kedua, kelemahan lainnya juga terlihat pada sebagian kelompok pemilih yang 

merasa kurang menyukai dan kompatibel dengan sistem e-voting tertentu. 

Misalnya, seperti yang terlihat dari hasil riset Roseman & Stephenson (2005), 

pada pemilihan Gubernur di negara bagian Amerika Serikat, Georgia, yang 

menunjukkan calon pemilih dengan kategori usia lanjut (diatas 65 tahun) rata-

rata kurang paham dan menyukai cara-cara pemilu dengan sistem e-voting.  

Ketiga, kelemahan lain yang paling mendasari dalam setiap sistem e-voting ialah 

mengenai jaminan kerahasiaan data. Wolchok, Wustrow & Halderman (2010), 

misalnya menyatakan faktor penggunaan teknologi dalam sistem ini (misalnya 

menggunakan mesin) seringkali menimbulkan pertanyaan akan jaminan 

kerahasiaan pemilih bagi sebagian orang.  

Keempat, terkait keamanan dan kebebasan dalam memilih (free and fair). 

Menurut Kersting & Baldersheim (2004), sebuah pemilihan bebas umumnya 

dicirikan dengan tidak adanya manipulasi dalam prosesnya. Pertanyaan yang 

kemudian seringkali timbul, bila dalam proses pemilihan konvensional saja, 

unsur kerahasiaan, kebebasan dan keamanan seringkali bermasalah dan 

dipermasalahkan meski telah ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara 

pemilu, maka dalam pemilihan dengan sistem e-voting (terutama jika pemilihan 

itu menggunakan internet), siapa yang bertanggung jawab dan sampai sejauh 

mana ketiga unsur tersebut dapat dijamin? Sampai saat ini, Kersting & 

Baldersheim sendiri menilai bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut masih 

menjadi perdebatan, kendalinya bisa saja sangat tergantung pada vendor 

dan/atau teknologinya. 
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Sementara praktik e-voting dengan penggunaan mesin dalam beberapa negara, 

tidak jarang sengaja dirusak atau dibuat tidak dapat bekerja. Hal ini dilakukan, 

tidak lain sebagai strategi curang untuk memanipulasi atau membuat 

kemenangan calon-calon kandidat potensial tertentu menjadi gagal. Belum lagi, 

jika mengingat seseorang yang memiliki akses terhadap mesin e-voting itu 

sendiri, sangat bisa dan berpeluang untuk memanipulasi total perolehan suara 

sebelum, selama, dan setelah pemilu (Alvarez, Hall, & Trechsel, 2009). 

Kelima, standar mesin e-voting yang umumnya digunakan belum tentu 

disepakati bersama. Kesepakatan akan standar mesin e-voting menjadi hal yang 

sangat penting, karena apabila pengadaan mesin e-voting tidak memakai 

standar yang disepakati bersama dapat saja terjadi protes dan juga delegitimasi 

terhadap proses dan hasil pemilu tersebut (Reddy, 2011). 

Keenam, klaim efisien dan biaya murah terhadap penggunaan sistem e-voting 

dapat saja dibantah dengan melihat keseluruhan pembiayaannya. Hal ini 

terutama pada sistem e-voting dengan penggunaan mesin, yang seringkali 

dipermasalahkan dari segi biaya pembelian alatnya saja, namun terhadap biaya 

pemeliharaannya. Menurut Popoveniuc (2009), jika biaya pemeliharaan mesin 

e-voting turut diperhitungkan, maka biaya penyelenggaraan pemilu berdasarkan 

sistem e-voting bisa jadi lebih tidak efisien dengan sistem pemilu konvensional 

pada umumnya. 

 

Mengenal Penerapan Sistem Blockchain dan Tantangannya 

Beberapa kelemahan sarana maupun kerahasiaan dan jaminan keamanan 

suara dalam sistem e-voting di atas, setidaknya dapat diminimalisir atau bahkan 

diatasi sama sekali jika penerapannya dikaitkan dengan penggunaan sistem 

blockchain. Sistem ini, sebagaimana diketahui pada mulanya merupakan 

teknologi dasar dari sebuah desain arsitektur cryptocurrency atau mata uang 
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digital/elektronik Bitcoin yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 

2008.  

Dalam publikasinya yang berjudul “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, 

Nakamoto menjelaskan Bitcoin dengan penggunaan teknologi blockchain 

sebagai sebuah “direct online payment” yang didasarkan pada bukti cryptographic 

atau pengamanan algoritma khusus yang tersusun secara matematis disamping 

faktor  kepercayaan belaka, yang dapat berlangsung dari satu pihak ke pihak 

lain tanpa perlu melalui perantara ketiga (Popovski & Soussou, 2018).  

Dalam bahasa yang lebih sederhana, blockchain dapat diibaratkan seperti 

rangkaian buku (block/blok) yang terdesentralisasi dan menyimpan berbagai list 

of record aset digital (seperti unit kredit, obligasi, kepemilikan, atau hak 

fundamental) yang kemudian dikelola sebagai daftar transaksi yang terurut. 

Setiap buku atau yang dalam hal ini disebut block/blok, akan terhubung dan 

saling dihubungkan dengan blok sebelumnya melalui hash atau cryptographic-

hash, berupa kode enkripsi seperti huruf atau angka acak yang berbeda-beda 

sehingga seolah membentuk sebuah rantai (chain) dari masing-masing blok 

(Peer-to-peer network). Dengan begitu, riwayat transaksi dalam blockchain tidak 

dapat diubah atau dihapus tanpa mengubah keseluruhan isi dari blok itu sendiri 

(Xu, 2017). 
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Gambar 5.1 Hash-Cryptographic Blockchain 

 

Sumber: dai-global-digital.com, 16/6 

 

Hal inilah yang kemudian membuat data atau daftar informasi dalam sistem 

blockchain, menjadi sangat mustahil untuk diubah atau dihapus oleh siapapun, 

sehingga dalam praktiknya diyakini aman dari serangan peretas. Selain itu, adapun 

perbedaan mendasar antara blockchain dengan database lainnya, ialah tiadanya suatu 

elemen yang biasanya dijadikan sebagai unit kontrol pusat yang dapat memeriksa 

keakuratan informasi.  

Untuk itu, penerapan blockchain umumnya menggunakan mekanisme konsensus 

antar pengguna, akibat data didistribusikan secara terdesentralisasi. Tujuannya, tidak 

lain untuk memungkinkan data atau informasi yang dikirimkan dapat diintegrasikan 

ke dalam blockchain lainnya hanya setelah persetujuan (konsensus). Jika persyaratan 

yang relevan terpenuhi, transaksi yang dikonfirmasi dengan konsensus dapat dilacak 

dan diamankan dari manipulasi atau pemalsuan oleh pihak ketiga. 

Demikian beberapa karakteristik blockchain yang dapat disebut sebagai 

keunggulannya, dapat dijabarkan sebagai berikut (Wibowo, 2019): 
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1. Desentralisasi: tidak dibutuhkan pihak ketiga dalam sebuah transaksi. 

Algoritma konsensus digunakan untuk menjaga konsistensi data dalam 

jaringan terdistribusi. 

2. Basis data terdistribusi: setiap pihak pada blockchain memiliki akses ke 

seluruh database dan riwayatnya yang lengkap. Tidak ada satu pihak pun yang 

mengendalikan data atau informasi tersebut. Setiap pihak dapat 

memverifikasi catatan mitra transaksinya secara langsung, tanpa perantara. 

3. Kegigihan: proses validasi transaksi berlangsung cepat dan transaksi yang 

tidak valid tidak akan diakui oleh miners. Pada blockchain, tidak mungkin 

menghapus transaksi yang telah terjadi. 

4. Anonimitas: setiap pengguna dalam jaringan blockchain dapat berinteraksi 

satu sama lain menggunakan suatu alamat tertentu, tanpa perlu saling 

mengetahui satu sama lain. Maksudnya, identitas sebenarnya dari setiap 

pengguna, dalam hal ini tidak perlu ditampilkan pada interaksi tersebut. Hal 

ini dikarenakan prinsip kerja dari blockchain itu sendiri berbasiskan 

cryptographic matematis, sehingga disatu sisi ia dapat menjaga kerahasiaan 

suatu pengguna, di sisi lain ia dapat mengamankan interaksi antar sesama 

pengguna. 

5. Kemampuan diaudit: setiap transaksi dalam suatu jaringan blockchain 

merujuk pada transaksi sebelumnya. Hal ini akan mempermudah dalam 

proses verifikasi dan pencarian transaksi 

Selain itu, berikut juga gambaran dan perbandingan karakteristik sistem database 

blockchain yang bersifat distributed ledger, dengan database lainnya yang bersifat 

sentralisasi dari Wüst dan Gervais (2017): 

1. Verifikasi Publik memungkinkan siapa pun untuk memverifikasi kebenaran 

kondisi sistem. Dalam distributed ledger, setiap pergantian kondisi akan 

dikonfirmasi oleh verifier (mis. Penambang dalam Bitcoin), yang dapat berupa 

kumpulan peserta terbatas. Namun, setiap pengamat dapat memverifikasi 

bahwa keadaan distributed ledger diubah sesuai dengan protokol dan semua 

pengamat pada akhirnya akan memiliki pandangan yang sama tentang 
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distributed ledger, setidaknya hingga panjang tertentu. Dalam sistem terpusat, 

pengamat yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang sama sekali 

berbeda mengenai suatu kondisi. Dengan demikian, mereka mungkin tidak 

dapat memverifikasi bahwa semua transisi kondisi dijalankan dengan benar. 

Sebagai gantinya, pengamat perlu mempercayai entitas pusat untuk memberi 

mereka kondisi yang benar. 

2. Transparansi data dan proses pembaharuan kondisi adalah persyaratan 

untuk verifikasi publik. Namun, jumlah informasi yang transparan bagi 

pengamat dapat berbeda, dan tidak setiap peserta perlu memiliki akses ke 

setiap informasi. 

3. Privasi adalah properti penting dari sistem apa pun. Ada ketidaksinambungan 

antara privasi dan transparansi. Privasi tentu lebih mudah dicapai dalam 

sistem terpusat karena transparansi dan verifikasi publik tidak diperlukan 

untuk berfungsinya sistem. 

4. Integritas informasi menunjukkan bahwa informasi dilindungi dari modifikasi 

yang tidak sah. Integritas informasi sangat berkaitan dengan verifikasi publik. 

Jika suatu sistem mendukung verifikasi publik, siapa pun dapat memverifikasi 

integritas data. 

5. Redundansi data penting dalam beberapa hal. Dalam sistem blockchain, 

redundansi secara inheren disediakan melalui replikasi di seluruh penulis. 

Dalam sistem terpusat, redundansi umumnya dicapai melalui replikasi pada 

server fisik yang berbeda dan melalui cadangan. 

6. Trust Anchor mendefinisikan siapa yang mewakili otoritas tertinggi dari sistem 

yang diberikan yang memiliki wewenang untuk memberikan dan mencabut 

akses baca dan tulis ke suatu sistem. 

Dalam penerapannya ke dalam e-voting, suara setiap pemilih dijadikan sebagai data 

transaksi yang tersimpan ke dalam blockchain, dan dapat diakses melalui internet 

sehingga setiap orang tidak perlu pergi ke TPS untuk melakukan pemungutan suara. 

Pemilih nantinya akan teregistrasi secara parsial dan sendiri-sendiri ke dalam 

beberapa blockchain yang telah dibagi menjadi beberapa daerah. Dengan demikian, 

dari sisi keamanan, pemilih nantinya hanya bisa melakukan pemilihan pada blockchain 
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ditempat ia teregistrasi. Sementara dari sisi kepraktisan, pemilih hanya perlu 

memasukkan kunci privat yang diberikan pada perangkat komputer ataupun 

smartphone untuk dapat memilih (Prasetiyo, 2019). 

Sebagai contoh perencanaan, warga kota Moskow pada 8 September 2019 kemarin, 

dikabarkan pertama kalinya akan menggelar pemilihan umum secara e-voting untuk 

memilih anggota Dewan Kota Moskow. Namun, bukan dengan sistem yang selama ini 

dikenal dengan "pencoblosan" yang masih menggunakan mesin yang berukuran 

besar seperti mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ataupun memakai tablet, 

melainkan dengan mekanisme jarak jauh yang berbasiskan teknologi blockchain 

(cyberthreat.id, 12/07/2019). 

Seperti yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perbedaan mendasar antara 

sistem e-voting yang menggunakan mesin dan teknologi blockchain, sangat terlihat 

pada sisi teknis pelaksanaannya. Dalam e-voting dengan sistem mesin, pemilih 

ditetapkan masih harus mendatangi TPS ditempat ia terdaftar. Mekanismenya, persis 

seperti purwarupa mesin e-voting yang dahulu dibuat oleh Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi RI (BPPT-RI), dan sudah diterapkan di puluhan pemilihan kepala 

desa (bppt.go.id, 16/11/2015). 

Sementara dalam e-voting yang dikabarkan akan menggunakan basis teknologi 

blockchain di Kota Moskow tersebut, pemilih diterangkan tidak perlu keluar dari rumah 

untuk dapat melakukan pemilihan. Pelaksanaannya, cukup hanya dengan mengakses 

portal pemilihan melalui komputer atau smartphone, dengan cara memasukkan kode 

unik yang dikirimkan kepada mereka melalui pesan teks (cyberthreat.id, 12/07/2019). 

Penerapan sistem e-voting ini, dikabarkan baru akan diterapkan di tiga distrik dari 45 

distrik di Kota Mosko, berdasar Undang-Undang Federal Federasi Rusia yang 

ditetapkan oleh Vladimir Putin, selaku presiden pada 29 Mei 2019 (cyberthreat.id, 

12/07/2019). Meski begitu, terdapat cerita menarik dalam mendekati waktu 

pelaksanaannya. Sebulan sebelum pemilu tersebut dilaksanakan, otoritas Rusia 

membuat sayembara dan menjanjikan sebuah hadiah tunai kepada siapa saja yang 

berhasil men”crack” atau meretas keamanan sistem e-voting tersebut. 
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Tidak lama kemudian, seorang peneliti dan akademisi dari Lorraine University, yakni 

Pierrick Gaudry, dilaporkan berhasil memecahkan kode enkripsinya, hanya dalam 

kurun waktu 20 menit dengan menggunakan komputer yang tidak lebih merupakan 

sebuah desktop biasa dan perangkat lunak gratis yang tersedia untuk umum. Dalam 

keterangannya lebih lanjut, Gaudry bahkan memperkirakan bahwa dengan lebih 

banyak peralatan modern dan teknik canggih yang sebagaimana tersedia saat ini, 

kode enkripsi tersebut dapat dipecahkan hanya dalam waktu 10 menit (Zdnet.com, 

20/08/2019). 

Meski begitu, Gaudry tidak menyebut celah pembobolan atau asal-muasal kelemahan 

dan ketidakamanan sistem e-voting tersebut berasal dari teknologi blockchain itu 

sendiri. Melainkan, ia menyalahkan otoritas Rusia yang hanya menggunakan ukuran 

bit dan variasi kunci enkripsi yang begitu pendek dan sederhana untuk mengamankan 

sistem tersebut. Jika saja kode enkripsi yang digunakan lebih panjang dan kompleks, 

semisal enkripsi minimal dari standar yang umumnya digunakan oleh sistem 

perbankan, yakni 128-bit, maka untuk meretasnya saja sekiranya butuh waktu 500 

miliar tahun. Terlebih jika yang digunakan ialah 2048-bit dengan sertifikasi Secure 

Sockets Layer (SSL), maka untuk dapat meretasnya sedikitnya butuh waktu lebih dari 

6,4 kuadriliun tahun (blockchainin.asia, 22/08/2019). 

Untuk itu, walau tidak bisa dikatakan sebagai panacea yang mujarab untuk 

menyelesaikan dan menutupi setiap sisi ketidaksempurnaan sistem pemilu itu sendiri, 

tetapi e-voting dengan sistem blockchain ini setidaknya dapat disadari sebagai solusi 

alternatif. Terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi online atau daring, 

dan di masa situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini. Akan tetapi jika berhasil 

diterapkan dengan perspektif jangka waktu yang panjang, hal ini tentunya akan 

meniscayakan transformasi sistem pemilu dan wajah-wajah partai politik yang ada 

menjadi lebih demokratis, efektif dan efisien (idea.int, 04/06). 
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Gambaran Konstitusionalitas dan Legalitas 

Penerapan E-voting di Indonesia 

Mekanisme pemilu, bagaimanapun modelnya, sudah tentu harus mengandung dan 

mengikuti asas-asas pemilu yang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22E Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Baik itu dalam hal 

memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD ataupun kepala-kepala daerah 

kabupaten/kota dan provinsi. 

Sebagai gambaran umum, dalam ayat (1) pasal tersebut dikatakan bahwa, “Pemilihan 

umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 

tahun sekali.” Dengan demikian, meski mekanisme penyelenggaraan pemilu tidak 

tertutup terhadap kemungkinan penerapan e-voting, namun asas-asas pemilu yang 

sebagaimana diterangkan di atas sudah tentu harus terpenuhi dan terakomodasi.  

Untuk itu, berikut akan dijabarkan perbandingan penerapan asas-asas tersebut pada 

penyelenggaraan pemilu konvensional dan kemungkinannya terhadap sistem e-

voting: 

1. Langsung 

Dalam pemilu konvensional, pemilih langsung melakukan pencoblosan di TPS 

di daerah pemilih masing-masing tanpa perwakilan. Begitu pula dengan 

sistem e-voting yang juga membuat pemilih dapat memilih langsung tanpa 

diwakili, namun tentunya bukan dengan mencoblos melainkan dengan 

menyentuh layar sentuh atau kendali tertentu pada peranti komputer 

ataupun smartphone. Sehingga, e-voting dapat memenuhi asas langsung dalam 

pemilu hanya saja menggunakan sarana yang berbeda, dari pencoblosan 

kertas suara menjadi menggunakan peranti teknologi tertentu. 

 

2. Umum 

Pada dasarnya, seluruh warga negara memiliki hak untuk memilih. Akan 

tetapi, yang bisa melakukan pemilihan adalah warga negara yang dianggap 
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telah dewasa, yakni yang telah berusia 17 tahun yang ditandai dengan 

kepemilikan kartu identitas dan atau yang telah menikah atau yang pernah 

kawin. Namun, yang ditekankan pada asas ini adalah bahwa seluruh warga 

negara (yang telah dewasa) dapat memilih tanpa adanya diskriminasi 

terhadap ras, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Hal ini tentunya berlaku 

pada setiap jenis mekanisme penyelenggaraan pemilu. Baik itu yang dilakukan 

selama ini dengan cara-cara konvensional, ataukah dengan cara-cara 

alternatif yang pelaksanaannya belum pernah dilihat dan direalisasikan sama 

sekali di Indonesia. Misalnya seperti e-voting, yang mekanisme 

penyelenggaraannya telah diuraikan sebelumnya. 

  

3. Bebas 

Dalam penyelenggaraan pemilu, maka hendaknya dilakukan secara bebas 

oleh pemilih tanpa adanya tekanan, paksaan serta adanya jaminan keamanan. 

Pada Pemilu konvensional, asas ini tentunya seringkali dilanggar melalui 

pengaruh-pengaruh tertentu yang dimiliki orang-orang besar seperti kepala 

desa, ketua daerah pemilih, ataupun sebagainya. Upaya-upaya ini umumnya 

agak pelik untuk dapat dicegah secara pasti, sebab intervensi dan tekanan 

tersebut seringkali masuk lebih jauh ke dalam batas-batas interaksi privat dan 

inter-personal yang mengaburkan kerahasian pilihan pemilih.  Untuk itu, 

pelaksanaan asas ini dapat dikatakan berkelindan dengan asas kerahasiaan 

yang akan lebih lanjut dijelaskan dibawah ini. Dalam hal penggunaan sistem e-

voting, pelaksanaan asas ini setidaknya dapat dikatakan lebih terjamim jika 

diterapkan melalui pemanfaatan teknologi. 

 

4. Rahasia 

Pada asas ini, diharapkan pilihan pemilih tidak diketahui oleh siapapun. Dalam 

pemilu konvensional pemilih dibatasi dengan bilik yang mana masing-masing 

pemilih tidak dapat saling berbicara ataupun melihat pilihan pemilih di 

sampingnya. Begitu pula pada saat memasukkan kertas suara ke kotak suara 

yang telah dikunci. Pada sistem e-voting, penerapan asas ini dapat dikatakan 
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jauh lebih terjamin karena sistem dan TIK yang canggih. Terlebih dengan 

penggunaan sistem blockchain. 

 

5. Jujur 

Dalam penyelenggaraan pemilu, asas ini sangat penting khususnya bagi 

penyelenggara pemilu, pemerintah, pengawas pemilu, dan pihak lainnya yang 

terkait dengan pemilu untuk tetap bertindak jujur selama pemilu berlangsung 

agar hasilnya sesuai dengan pilihan rakyat. Namun dalam pemilu 

konvensional banyak sekali kecurangan-kecurangan yang timbul khususnya 

banyak terjadi di daerah. Dalam penerapan e-voting berdasarkan blockchain, 

asas ini setidaknya dapat dikatakan jauh lebih tercapai dengan sistem lebih 

transparan dan dapat diaudit langsung secara realtime, sehingga suara yang 

masuk langsung sesuai dengan pilihan dan memungkinkan diminamalisirnya 

kecurangan-kecurangan sebagaimana yang sering terjadi pada pemilu 

konvensional. 

 

6. Adil 

Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang adil serta 

bebas dari pihak manapun juga. Pada pemilu konvensional seringkali pemilih 

diperlakukan secara tidak adil, misalnya seperti tidak mendapatkan kartu 

pemilih. Namun, dengan sistem e-voting, maka tidak lagi dibutuhkan kartu 

pemilih tetapi cukup Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau kode-kode unik 

matematis yang masing-masing terintegrasi data kependudukan pemilih yang 

telah teregistrasi. Dengan demikian, asas adil ini sekiranya dapat tercapai 

melalui e-voting.  

Berdasarkan analisis sederhana di atas, maka dapat dikatakan bahwa sistem e-voting 

sebenarnya mampu dan dapat saja menjadi alternatif pengganti dari mekanisme 

penyelenggaraan pemilu konvensional pada umumnya. Selain itu, jika model 

mekanisme pemilu seperti sistem Noken di Papua saja dikenal dan diakui di Indonesia, 

maka sistem e-voting dari sisi konstitusional seharusnya juga tidaklah bermasalah. 
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Argumentasi ini, tentu tidak bermaksud menyederhanakan dan membandingkan 

mekanisme Noken terhadap mekanisme e-voting yang jauh lebih terkini.  

Sistem Noken, sebagai satu-satunya alternatif atau mekanisme penyelenggaraan 

pemilu yang diperbolehkan di samping cara-cara konvensional di Indonesia, 

bagaimanapun juga, tentu sudah seharusnya dianggap sebagai bagian dari hak-hak 

tradisional yang melekat pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Papua. Hak 

ini, sebagaimana diketahui telah memperoleh jaminan langsung dalam Pasal 18B ayat 

(2) UUD 1945.  

Untuk ini juga, kemungkinan terhadap boleh tidaknya diterapkan alternatif-alternatif 

lain di luar mekanisme penyelenggara pemilu konvensional tentu terbuka lebar. 

Sebab kebijakan terkait mekanisme pemilu dapat dikatakan merupakan open legal 

policy. Selama penyelenggaraannya tidak bertentangan dan mengakomodir asas-asas 

pemilu yang sebagaimana diatur dalam 22E ayat (1) di atas, berbagai mekanisme 

alternatif tidak terkecuali e-voting sekiranya akan sah-sah saja dipergunakan. 

Salah satu bukti yang dapat memperkuat argumentasi ini, ialah Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) terhadap UUD 45. 

Dalam putusan ini, Bupati Jembrana beserta beberapa Kepala Dusun Provinsi Bali, 

mencoba untuk mencari basis konstitusionalitas terhadap e-voting sebagai 

mekanisme alternatif terhadap penyelenggaraan Pilkada, yang tata cara pemberian 

suaranya telah disebut secara teknis dalam Pasal 88, “[...] dilakukan dengan 

mencoblos satu pasangan dalam surat suara.” Sementara proses pemberian suara 

melalui teknologi e-voting yang sebagaimana dimaksud dalam rumusan posita 

permohonan ini, dilakukan cukup hanya dengan cara menyentuh layar komputer atau 

panel elektronik.  

Bagi masyarakat Jembrana sendiri, proses pemberian suara melalui mekanisme e-

voting, selama ini telah terbiasa diterapkan atau dilakukan dalam melakukan 

pemilihan Kepala Dusun. Selain itu, berdasarkan perhitungan tersendiri, dari 

Rp11.000.000.000,- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
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dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dengan tata 

cara pencoblosan, sepertiganya menurut para pemohon dapat dilakukan 

penghematan apabila dilakukan dengan mekanisme e-voting. 

Untuk itu dalam amar putusan ini, MK kemudian menyatakan bahwa kata “mencoblos” 

dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004, bersifat konstitusional bersyarat yang dapat 

pula diartikan sebagai penggunaan metode e-voting, selama dilakukan dengan syarat 

kumulatif: tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan; 

daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, 

sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah 

yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. 

Hal lain yang kemudian perlu untuk dicermati lebih lanjut, ialah perihal bagaimana 

ketentuan Pilkada saat ini mengatur kemungkinan terhadap mekanisme e-voting. 

Sebagaimana diketahui, semenjak UU No. 32 Tahun 2004 terakhir diubah di tahun 

2014, ketentuan Pilkada dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lagi 

digabung dalam satu Undang-Undang. Khusus untuk pengaturan Pilkada, 

ketentuannya telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No. 22 Tahun 2014), yang 

kemudian diganti oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2014, lalu disahkan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan sejauh ini telah mengalami perubahan materi 

beberapa kali. 

Dalam rangkaian pengaturan tersebut, ketentuan terkait penyelenggaraan pilkada 

melalui mekanisme pemberian suara secara elektronik atau e-voting baru terlihat 

diakomodasi dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 atau UU No. 1 Tahun 2015, dan 

disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Dalam Perppu No. 1 Tahun 2014 atau UU No. 1 Tahun 2015, mekanisme tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 85 ayat 1 huruf b, “Pemberian suara untuk Pemilihan dapat 
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dilakukan dengan cara: b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara 

elektronik.” Lalu, dalam UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 85 mengalami penambahan ayat, 

yakni ayat 2a yang berbunyi, “Pemberian suara secara elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan 

Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan 

prinsip efisiensi dan mudah.” 

Sayangnya dalam tingkatan peraturan teknis, tata cara lebih lanjut terkait mekanisme 

penyelenggaraan pilkada secara e-voting sangat sedikit, bahkan nyaris tidak diatur 

dalam PKPU. Sebab satu-satunya ketentuan terkait hal ini hanya berupa pengaturan 

yang sifatnya menerangkan saja, bahwa alat elektronik diakui sebagai salah satu 

alternatif untuk memberi tanda pilihan selain alat coblos. Hal ini dapat dilihat dengan 

jelas dalam Pasal 18 ayat (1) angka b PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, 

Standar, Prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota.  

Meski begitu, sekiranya hal ini tidaklah menjadi masalah jika Pemerintah, dalam hal 

ini Presiden, segera mengeluarkan Perppu atas dasar kesepakatan bersama dan 

koordinasi dari segenap stakeholder terkait, seperti DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP, 

untuk mengatur ketentuan mekanisme e-voting secara lebih jelas, rinci dan 

komprehensif, tanpa perlu mengenyampingkan pengaturan-pengaturan vital seperti 

pelindungan data pribadi dan keamanan siber. 

Hal ini sekiranya akan mendatangkan manfaat tersendiri untuk diterapkan di masa 

seperti sekarang. Mengingat kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia yang agaknya 

belum akan melandai dalam waktu dekat. Seperti yang sebagaimana terlihat dari 

grafik kasusnya yang masih menanjak, bahkan cenderung lebih meruncing tiga kali 

lipat dari sebelum-sebelumnya. Mulai dari penambahan jumlah kasus per hari yang 

masih terhitung puluhan di awal bulan Maret, menjadi ratusan dalam hitungan 

minggu, hingga naik menjadi ribuan di pertengahan bulan Mei.  
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Grafik 5.1 Peningkatan Kasus COVID-19 di Indonesia 

 

Sumber: worldometers.info, 15/06 

 

Per 16 Juni saja, jumlah kasus yang sebagaimana dilaporkan telah menghampiri empat 

puluh ribu. Sebagaimana terlihat dalam laman covid19.go.id (16/06), yang mencatat 

jumlah kasus mencapai 39.294 orang. Angka ini, tentu begitu kontras jika 

dibandingkan hanya dengan jumlah kasus dalam beberapa minggu sebelumnya. 

Misalnya per 9 Juni sebanyak 33.076 orang, atau per 2 Juni dengan jumlah yang relatif 

masih kecil, yakni 27.549 orang (kawalcovid19.id, 16/06). 

Untuk itu, alih-alih terus menerus menggembar-gemborkan istilah “new normal”, 

segenap stakeholder sudah semestinya sepakat untuk mengedepankan 

penyelenggaraan pilkada tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kesehatan 

masyarakat, dengan cara-cara alternatif seperti mekanisme e-voting dari jarak jauh. 

Selain selaras dengan kebijakan physical distancing, hal ini tentunya akan lebih 

menguntungkan dari segala sisi. Mulai dari segi anggaran hingga dari segi 

keselamatan, baik itu terhadap para pemilih maupun bagi para penyelenggara pilkada 

yang langsung bertugas dilapangan, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS).  

Meski begitu, penerapannya sekiranya hal ini juga akan mendatangkan tantangan 

tersendiri. Terlebih jika mengingat sumber daya yang dapat diandalkan dan 

penyebaran akses internet yang masih belum merata dan dijangkau sepenuhnya di 
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seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana dari hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, yang masih menunjukkan penetrasi 

internet di Indonesia masih mencapai angka 64,8%. Itupun apabila dibagi per wilayah, 

maka secara kalkulasi masih terdapat 25,9% masyarakat di perkotaaan, dan 38,4% di 

wilayah pedesaan yang bukan pengguna internet (APJII, 2018). 

Oleh karena itu, dalam menyikapi tantangan ini ada baiknya penerapannya diikuti 

dengan kebijakan asimetris. Penggunaan mekanisme e-voting, setidaknya dapat 

diterapkan di daerah-daerah perkotaan ataupun di desa-desa yang tingkat 

penyebaran infeksinya masih tinggi diangka rata-rata 70 hingga 80 persen. Sementara 

di wilayah-wilayah yang telah mengalami penurunan diangka 20 hingga 30 persen 

atau sekurang-kurangnya memiliki tingkat populasi masyarakat yang terbilang belum 

begitu padat, dapat mengadakan pemilihan dengan cara-cara konvensional seperti 

biasanya. Namun tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan tegas. 

 

Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu atau 

pilkada dengan sistem elektronik atau e-voting, pada dasarnya memberikan sejumlah 

manfaat dan keuntungan. Mulai dari efisiensi dari segi anggaran hingga efektif dari 

segi praktisnya. Namun sepatutnya setiap alternatif, sistem e-voting tentunya tidak 

bisa dikatakan sebagai panacea yang mujarab untuk menyelesaikan dan menutupi 

setiap sisi ketidaksempurnaan sistem pemilu itu sendiri. Meski begitu, di tengah 

pesatnya perkembangan teknologi daring, dan peliknya situasi dan kondisi pandemi 

seperti saat ini, penyelenggaraan pilkada dengan sistem e-voting setidaknya dapat 

menjadi solusi alternatif yang patut dipertimbangkan. Terutama dengan sistem yang 

didasarkan pada teknologi blockchain. 
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Khusus dalam konteks Indonesia sendiri, penyelenggaraan pilkada secara e-voting 

dengan teknologi apapun, konstitusionalitasnya dapat dipastikan diperkenankan dan 

penerapannya tidak dapat disebut bertentangan dengan UUD 45, selama 

penerapannya tidak melanggar asas pemilu luber jurdil dan secara kumulatif telah 

siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, perangkat lunak serta 

kesiapan masyarakatnya di daerah.  

 

Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan jika penyelenggaraan pilkada di tengah 

masa pandemi dapat dipertimbangkan dilaksanakan dengan sistem e-voting ke depan, 

maka pertama, Pemerintah perlu menetapkan kembali Perppu terkait 

penyelenggaraan pilkada yang mengatur mekanisme sistem e-voting secara lebih jelas, 

rinci dan komprehensif, tanpa perlu mengenyampingkan pengaturan-pengaturan 

vital seperti pelindungan data pribadi dan keamanan siber.  

Kedua, penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu dan DKPP, juga perlu menetapkan 

berbagai peraturan teknis yang lebih jelas dan rinci mengatur tata laksana mekanisme 

penyelenggaraan pilkada secara e-voting. 

Ketiga, dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya dan perkembangan kasus 

penyebaran COVID-19, teknis pelaksanaan pilkada berdasarkan sistem e-voting 

sepatutnya dilaksanakan secara asimetris. Maksudnya, penyelenggaraannya dapat 

dilaksanakan di daerah-daerah yang tingkat penyebarannya masih tinggi diangka rata-

rata 70 hingga 80 persen.  Sementara di wilayah-wilayah yang telah mengalami 

penurunan drastis atau sekurang-kurangnya memiliki tingkat populasi yang terbilang 

belum begitu padat, dapat mengadakan pemilihannya dengan cara-cara konvensional 

seperti biasanya. Namun tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan tegas. 
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Bab 6 

Praktik Mahar Politik dan Masa Depan 

Pilkada Serentak di Indonesia 

Arfianto Purbolaksono 

Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public 

Policy Research 

 

Abstrak 

Menteri Dalam Negeri Tito karnavian meminta Pilkada serentak untuk di evaluasi. Hal 

ini dikarenakan Pilkada serentak menyebabkan aspek biaya politik yang tinggi. 

Penelitian ini mencoba memfokuskan pada persoalan biaya politik yang dikeluarkan 

oleh calon kepala daerah. Selain biaya yang dikeluarkan untuk kampanye hingga biaya 

saksi, calon kepala daerah juga seringkali diminta untuk memenuhi mahar politik yang 

diminta oknum partai politik tertentu, untuk memuluskan dirinya mendapatkan 

rekomendasi sebagai calon kepala daerah. Permasalahan mahar politik disebabkan 

lemahnya persoalan institusionalisasi partai politik di Indonesia. Lebih jauh, praktik 

mahar politik juga ikut menyebabkan praktik korupsi politik yang dilakukan oleh 

pemimpin daerah yang dihasilkan dalam Pilkada. 

 

Kata kunci: Pilkada, kepala daerah, mahar politik, partai politik 

  

Pendahuluan 

impinan pemerintahan daerah dipilih berdasarkan pilihan langsung yang 

dilakukan oleh masyarakat atau dikenal dengan istilah Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada). Pilkada tingkat Provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Pilkada tingkat Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Pilkada Kota untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota diselenggarakan pertama 

P 
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kali pada tahun 2005. Namun, dalam perjalanannya penyelenggaraan Pilkada 

diangggap tidak efisien dan efektif. 

Pada akhir tahun 2019, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan 

mekanisme Pilkada secara langsung untuk dievaluasi. Namun Tito mengatakan, 

evaluasi bukan mengubah Pilkada kembali dipilih oleh  Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD). Tito menjelaskan, ia meminta Pilkada langsung dievaluasi karena 

terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya (kompas.com, 18/11/2019).  

Tito mengatakan, Pilkada langsung menyebabkan aspek biaya politik yang tinggi. Biaya 

politik tinggi pada Pilkada, yaitu mulai dari dana yang dikeluarkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), hingga biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Misalnya, 

biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah, mulai dari biaya kampanye, biaya saksi di 

Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan gaji yang 

diterima sebagai kepala daerah, hal ini tentunya tidak cukup untuk mengembalikan 

modal politik yang telah digunakan. Oleh karena itu,  Tito mengusulkan agar Pilkada 

langsung dievaluasi dengan kajian akademik agar memiliki data yang dapat 

dipertanggungjawabkan (kompas.com, 18/11/2019). 

Menyikapi pernyataan Mendagri, beberapa kepala daerah tingkat satu atau gubernur 

menanggapi usulan ini. Misalnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 

menyatakan wacana evaluasi Pilkada menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) (cnnindonesia.com, 22/11/2019). Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo mengatakan bahwa pernyataan Tito hanya sebatas wacana dan kajian. 

Ganjar menegaskan, bangsa ini sudah pernah melalui sistem pemilihan tidak 

langsung, di mana kepala daerah dipilih oleh legislatif. Kemudian dari sistem 

pemilihan tidak langsung diubah menjadi pemilihan langsung. Ganjar mengingatkan 

agar bangsa ini belajar dari pemilihan yang sebelumnya dilakukan dengan model 

legislatif yang tentunya terdapat kelemahan. Ganjar lebih mengutamakan semua 

pihak mengurangi hal yang membuat ekses Pilkada mengeluarkan dana besar. 

Diantaranya pembatasan dana kampanye dan tidak perlu ada kampanye terbuka 

(rri.co.id, 20/11/2019).  
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Kemudian Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan demokrasi adalah pilihan 

yang sudah diputuskan oleh negara. Saat ini, 34 gubernur, 510 bupati/walikota hingga 

kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Untuk itu, fokus yang dapat 

dilakukan adalah mengkaji pelaksanaan pemilihan secara langsung tetapi tidak 

memerlukan biaya yang mahal. Salah satu caranya dengan memanfaatkan sistem 

digital seperti yang sudah dilakukan oleh negara lain (merdeka.com, 20/11/2019). 

Tanggapan para gubernur yang merupakan produk pemilihan langsung tersebut, 

memperlihatkan keengganan untuk kembalinya pemilihan kepala daerah dipilih oleh 

DPRD. Hal ini yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan 

nasib masa depan demokrasi di tingkat lokal. Di sisi lain, kritik Tito Karnavian selaku 

Mendagri terkait masih tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan Pilkada patut 

untuk diperhatikan.  

Penelitian ini mencoba fokus pada persoalan biaya politik yang dikeluarkan oleh calon 

kepala daerah. Selain biaya yang dikeluarkan untuk kampanye hingga biaya saksi, 

calon kepala daerah juga seringkali diminta untuk memenuhi mahar politik yang 

diminta oknum partai politik tertentu, untuk memuluskan dirinya mendapatkan 

rekomendasi sebagai calon kepala daerah.  

Menurut Mahfud MD, rekrutmen politik yang buruk pada gilirannya akan 

menghasilkan produk hukum atau perundang-undangan yang tidak baik disertai 

pelaksanaan yang tidak baik pula. Mahfud MD mencontohkan, untuk mencalonkan 

diri menjadi bupati atau gubernur rata-rata harus menerima sumbangan dana dari 

para cukong. Dengan demikian, saat terpilih menjadi bupati atau gubernur mau tidak 

mau harus berpikir untuk mengembalikan dana tersebut (mediaindonesia.com, 

2/11/2018). 

Selain itu, praktik ini juga ditengarai sebagai penyebab banyak kepala daerah 

melakukan praktik korupsi. Menurut Robert Klitgaard (2005, dalam Lestari, 2017) 

definisi dasar korupsi ialah apabila seseorang secara tidak halal meletakkan 

kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang menurut 

sumpah akan dilayaninya. Klitgaard (2005, dalam Waluyo, 2014) berpendapat korupsi 
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terjadi karena adanya monopoli kekuatan oleh pimpinan yang memiliki kekuasaan 

dan tanpa adanya pengawasan yang cukup, maka hal tersebut menjadi pendorong 

terjadinya korupsi. 

 

Pertanyaan Penelitian 

Analisis kebijakan ini mencoba menjawab dua pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik mahar politik terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada?  

2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghilangkan mahar politik dalam 

penyelenggaraan Pilkada?  

 

Tinjauan Pustaka 

Demokrasi Lokal 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud dari demokrasi di tingkat lokal, 

makanya penyelenggaraanya sangat penting bukan hanya bagi daerah itu sendiri 

melainkan bagi keseluruhan bangsa ini. Sebagaimana pandangan teoritikus ilmu 

politik asal Inggris, yakni Gerry Stoker (1991, dalam Akbar, 2016), yang mengatakan 

bahwa bangunan demokrasi di tingkat lokal akan menjadi fondasi bagi kuatnya 

demokrasi di tingkat nasional. Sebab, demokrasi lokal merupakan bagian penting dari 

demokrasi nasional. 

 

Dana Politik 

Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan dalam buku Korupsi Pemilu Di Indonesia 

(2010), menyatakan istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan 

penggunaan. Dilihat dari sumber, dana politik berasal dari sumbangan simpatisan 
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(donatur) dan sumbangan dari negara (subsidi). Dana politik juga dapat diartikan 

sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap partai 

politik atau kandidat. 

Dari sisi penggunaan, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk pengeluarannya. 

Pengeluaran dana politik dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk membiayai 

aktivitas rutin partai politik (political party finance) dan pengeluaran kampanye 

(campaign finance). Kecenderungan pengeluaran ini sangat dipengaruhi oleh sistem 

pemilu. Untuk sistem proporsional (party base), di mana pemilih memilih tanda 

gambar partai, kecenderungan akitivitas pembiayaan terfokus pada pembiayaan 

partai (Badoh dan Dahlan, 2010). 

Ini karena partai yang paling berperan dalam upaya mempengaruhi pemilih. Untuk 

sistem majoritarian (candidate base), di mana pemilih memilih kandidat, pembiayaan 

lebih terfokus pada kampanye untuk masing-masing kandidat yang dilakukan oleh 

kandidat sendiri atau pihak ketiga yang ditunjuk melakukan kampanye untuk 

kandidat. Akan tetapi pada prakteknya, khusus untuk penggunaan dana politik oleh 

partai politik, dana kampanye dan dana partai biasanya terpisah dan juga dibukukan 

di dalam rekening yang terpisah (Badoh dan Dahlan, 2010). 

 

Mahar Politik 

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, menyatakan istilah mahar 

politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang 

melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang 

diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi 

kendaraan politiknya (kompas.com, 16/3/2016). 

Mahar politik tidak ditemukan dalam kamus perundang-undangan, sebab istilah ini 

secara implisit hanya dipadankan dengan frasa imbalan dalam Undang-Undang 

Pemilu, di mana aturan tersebut masih menyisakan problem mendasar hingga saat 
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ini. Padahal praktik mahar politik sangat mencederai nilai demokrasi dan merupakan 

benih-benih munculnya praktik korupsi. Bahkan rasanya tidak berlebihan jika 

dikatakan bahwa calon yang terpilih melalui mahar politik (political dowry) dan/atau 

politik uang suatu saat akan melakukan korupsi politik demi untuk menutupi tingginya 

modal pencalonan yang tidak wajar atau mahar politik (Hafid, 2019). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk 

menganalisis praktik mahar politik dalam Pilkada. Pendekatan ini melibatkan proses 

konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell 

(2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran 

yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi 

literatur/kepustakaan dan berbagai sumber bacaan diantaranya buku, artikel, 

peraturan undang-undang dan kebijakan.  

 

Pembahasan 

Pernyataan Mendagri Tito Karnavian tentang evaluasi penyelenggaraan Pilkada 

serentak memunculkan pertanyaan tentang nasib masa depan demokrasi lokal di 

negeri ini. Evaluasi penyelenggaraan Pilkada sebagai suatu proses menjadi lebih baik 

sudah sejogyanya dilakukan. Mengingat kritik yang disampaikan oleh Mendagri Tito 

Karnavian lebih kepada persoalan tata kelola penyelenggaraan, khususnya terkait 

mahar politik dalam kontestasi pilkada.  

Berdasarkan hasil Laporan Kajian Evaluasi yang dilakukan Univeritas Sumatera Utara 

(USU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2018, ditemukan bahwa praktik politik 

uang atau selalu disebut sebagai “pembelian mahar” diduga sangat kuat terjadi dalam 
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pilkada serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018 di Provinsi Sumatera Utara. Indikasi 

yang terjadi adalah minimnya kader partai politik yang dijadikan sebagai calon kepala 

daerah. Pencalonan kepala daerah selalu terjadi pada saat penghujung waktu 

penutupan masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Kandidasi 

kepala daerah lebih banyak berasal dari calon yang bukan kader partai politik. Partai 

politik sangat rasional untuk memenuhi kebutuhan pendanaan meraih suara 

terbanyak (USU dan KPU, 2018).  

Selain itu, pada Pilkada Jawa Timur 2018, La Nyalla Mattalitti mengaku ditanyakan 

kesanggupannya oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menyediakan 

dana Rp 40 miliar guna membayar saksi pilkada, jika mau menerima rekomendasi dari 

Gerindra sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur. Menurut La Nyalla, pertanyaan 

itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dia mengatakan, jika dana 

tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, dirinya tidak akan mendapatkan 

rekomendasi Gerindra untuk maju di Pilgub Jatim (cnnindonesia.com, 18/1/2018). 

Berdasarkan hasil kajian Litbang Kemendagri yang dikutip dalam laporan penelitian 

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tahun 2016, ditemukan bahwa calon wali kota atau 

bupati rata-rata mengeluarkan uang Rp 20-30 miliar. Sedangkan ongkos politik yang 

dikeluarkan calon gubernur lebih besar, sekitar Rp100 miliar (https://acch.kpk.go.id, 

4/7/2016).  

Berdasarkan kajian yang melibatkan 286 peserta pilkada di 259 tempat, KPK menyebut 

pengeluaran antara lain terdiri dari honor saksi di tempat pemungutan suara dan 

logistik kampanye. Namun terdapat pula pengeluaran besar yang tidak dilaporkan 

peserta Pilkada ke KPU. Hal ini yang ditengarai mahar politik (www.bbc.com, 

112/1/2018).  

Padahal pemberian mahar politik telah dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 10 

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Di Pasal Pasal 187 B 

dan 187 C disebutkan larangan bagi partai politik atau gabungan partai politik 

menerima imbalan dalam bentuk apapun selama proses pencalonan kepala daerah. 

http://www.bbc.com/
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Peraturan itu juga melarang setiap orang memberikan imbalan kepada partai dalam 

proses pencalonan pilkada. 

Meskipun sangat sulit membuktikan adanya praktik politik uang dalam kandidasi, 

tetapi terdapat indikasi kuat bahwa praktik tersebut terjadi. Salah satu indikasi yang 

dapat dilihat adalah melalui latar belakang profesi kandidat. Dalam laporan penelitian 

KPK (2016), rata-rata para calon kepala daerah berprofesi sebagai pengusaha dan 

anggota legislatif. Tidak jauh berbeda dengan penelitian KPK, penelitian USU dan KPU 

(2018) pada Pilkada serentak tahun 2018 di Sumatera Utara menyatakan sangat 

sedikit calon kepala daerah yang berasal dari kader partai politik. Sebagian besar 

adalah profesional seperti PNS, Tentara, dan pengusaha, yang aktivitas kesehariannya 

bukan sebagai politisi.  

Pemilihan calon kepala daerah dengan latar belakang seperti yang telah disebutkan di 

atas menjadi petunjuk awal adanya dugaan politik uang dalam kandidasi pemilihan 

kepala daerah langsung. Hal ini terjadi karena Pilkada memerlukan pengeluaran yang 

besar.  Kebutuhan dana tersebut hanya dapat disediakan oleh calon yang memiliki 

kemampuan finansial yang cukup besar.  

Akibat dari kondisi ini menyebabkan ketimpangan calon kepala daerah yang 

berkontestasi. Pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2018 di Kota Bau-Bau menjadi 

salah satu contoh yang menggambarkan keterkaitan antara modal dan suara. Di sana, 

bakal calon jalur independen Nursalam-Nurmandani terjegal untuk berkontestasi 

karena syarat jumlah dukungan yang tidak mencapai batas minimal. Nursalim sendiri 

tercatat sebagai salah satu kandidat paling miskin pada perhelatan Pilkada saat itu 

(Rachman, 2019). 

Pada suatu forum diskusi daring yang berlangsung di minggu pertama bulan 

September 2019, Research Associate KITLV, Ward Berenschot memaparkan hasil 

survei yang dibuatnya. Ia mengatakan bahwa biaya rata-rata yang dikeluarkan 

kandidat bupati yang terpilih mencapai Rp28 miliar. Angka yang tentunya sulit bahkan 

cenderung tidak realistis bagi kalangan non-elit ekonomi (Rachman, 2019). 
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Pembatasan dana kampanye Pilkada sesungguhnya telah diatur secara khusus oleh 

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan menimbang faktor-faktor, seperti 

jumlah pemilih, kewilayahan, hingga standar biaya daerah. Jumlah sumbangan yang 

diterima kandidat pimpinan daerah pun diatur dalam Pasal 74 ayat (5) Undang-

Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016. Namun, yang menjadi permasalahan adalah 

absennya peraturan yang membatasi biaya yang dikeluarkan oleh kandidat pimpinan 

daerah pada perhelatan Pilkada. 

 

Persoalan Institusionalisasi Partai Politik 

Permasalahan mahar politik sejatinya disebabkan lemahnya persoalan 

institusionalisasi partai politik di Indonesia. Persoalan institusionalisasi partai 

disebabkan karena: pertama, masih kuatnya pengaruh figur di internal  parpol. Scott 

Mainwaring (1998) menyatakan ciri dari belum kuatnya institusionalisasi parpol adalah 

dominasi personal dari seorang elit politik. Dalam konteks politik Indonesia hari ini, 

hal itu dapat dilihat dari dominasi personal seorang tokoh di internal parpol (Kumoro, 

2013).  

Konsekuensi kuatnya pengaruh elit dalam tubuh partai politik di Indonesia 

menyebabkan rekuitmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Kuatnya 

pengaruh elit dalam rekrutmen politik menyebabkan biaya politik untuk menempati 

jabatan politik menjadi mahal. Hal ini dikarenakan para kandidat harus menyerahkan 

mahar politik kepada partai politik. 

Padahal rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi yang penting dari partai 

politik. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, di Pasal 11, 

disebutkan bahwa partai politik berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam proses 

pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 

kesetaraan dan keadilan gender. 
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Kedua, lemahnya ikatan antara partai dengan pemilih maupun anggota berakibat pada 

keuangan partai politik. Hal ini jelas dikarenakan salah satu sumber keuangan partai 

politik ialah berasal dari iuran anggota. Di Indonesia, sumber keuangan partai diatur 

dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam pasal 

tersebut disebutkan bahwa sumber keuangan partai, yaitu pertama, dari iuran 

anggota. Kedua, sumbangan yang sah menurut hukum. Serta ketiga, bantuan 

keuangan dari APBN/APBD. 

Rod Hague dan Martin Harrop (2004) menyebutkan bahwa konsekuensi menurunnya 

keanggotaan dan pemilih menyebabkan partai harus lebih bergantung pada negara 

untuk pendanaan mereka. Di sisi lain, partai membutuhkan dana untuk memenuhi 

tujuan, fungsi, kewajiban, dengan kegiatan politik. Misalnya, terkait operasional 

sekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik, 

perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye, di mana semua kegiatan tersebut 

memerlukan uang atau dana yang cukup besar agar fungsi partai politik dapat 

berjalan. 

 

Rekomendasi 

Praktik mahar politik mendorong terjadinya korupsi yang dilakukan oleh kepala 

daerah terpilih yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Pilkada serentak. Salah satu 

penyebab terjadinya mahar politik karena lemahnya institusionalisasi partai politik. 

Lemahnya institusionalisasi partai politik salah satunya terjadi karena tidak berjalan 

dengan baiknya fungsi rekruitmen politik. Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi 

kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan yang lebih 

luas baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, seperti dalam Pilkada.  

Oleh karena itu untuk menghilangkan mahar politik dalam penyelenggaraan Pilkada 

2020, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah pertama, penguatan kelembagaan 

partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. 



 KAJIAN KEBIJAKAN 2020       |     136 

 

Selanjutnya kedua, upaya perbaikan rekrutmen politik. Rekrutmen politik harus 

dilakukan dengan menerapkan asas kesetaraan, merit system, dan representasi 

gender. Proses rekrutmen politik juga harus dijalankan dengan asas terbuka, 

transparan, dan akuntabel. Hal ini juga krusial untuk memberi insentif bagi para kader 

partai politik dalam menjajaki karir politik, jika partai politik memiliki mekanisme yang 

jelas dan lembaga yang kondusif terkait rekrutmen dan nominasi kandidat dalam 

kompetisi politik maupun dalam menduduki posisi struktural dalam manajemen 

organisasi partai politik.  

Ketiga, menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk secara serius 

menindaklanjuti temuan tentang adanya mahar politik yang terjadi dalam Pilkada 

2020. Keempat, diperlukan sinergi antara Bawasludan aparatur penegak hukum 

lainnya, seperti Kepolisian dan KPK untuk mengusut praktik mahar politik yang 

dilakukan pada Pilkada 2020. Hal ini juga harus diikuti oleh proses penegakan hukum 

yang tegas seiring dengan bukti yang kuat. Kelima, mendorong KPU untuk  bersikap 

konsisten dalam menjalankan aturan dana partai dan kampanye. KPU harus tegas 

dalam memberikan sanksi, jika terdapat partai yang melanggar Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU), termasuk dalam peraturan dana kampanye.  

Keenam, menuntut parpol dan tim pasangan calon kepala daerah untuk patuh dan 

segera menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU, serta mendorong partai 

politik dan calon kepala daerah untuk menginformasikan kepada publik tentang 

laporan dana kampanyenya, misalnya melalui website. Ketujuh, mendorong kelompok 

masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terkait praktik mahar politik dalam 

Pilkada 2020.  
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Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 
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Profil Lembaga 

he Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center 

for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh 

sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang 

independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah 

dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.  

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-

masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada 

debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil 

kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 

masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.  

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku 

kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang 

demokratis.  

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, 

dan nonpartisan, serta menyalurkan hasilhasil penelitian kepada para pembuat 

kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas 

kebijakan publik di Indonesia.  

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah 

kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki 

posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta 

mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.  

T 
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Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII 

meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan 

dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi 

dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, 

pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana TII), penerbitan kajian 

bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris), kajian kebijakan 

(Policy Assessment), kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The 

Indonesian Forum).  
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Profil Tim Penulis 

 

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D. 

Direktur Eksekutif  

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center 

for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis Politik (Demokrasi, 

Pembangunan, dan Kebijakan Publik) di TII. Fokus kajiannya adalah tata kelola 

pemerintahan (good governance), khususnya terkait isu-isu pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat dan perempuan, lembaga perwakilan rakyat, dan bantuan 

pembangunan internasional. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di 

Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2018 dengan beasiswa dari 

New Zealand Aid.  

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of International Studies dari The University of 

Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) 

AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI 

tahun 2001. Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan 

topik kajian tentang Peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan 

reformasi tata pemerintahan di Indonesia.  
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Arfianto Purbolaksono, S.IP., M.IP. 

Manajer Riset dan Program  

Arfianto Purbolaksono (Anto), lulusan Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Politik 

(FISIP), Universitas Jenderal Soedirman. Saat ini, Anto tengah menempuh Magister 

Ilmu Politik di Univesitas Indonesia. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang 

demokrasi, pertahanan, HAM, dan digital politics.  

Anto telah banyak aktif terlibat di berbagai lembaga riset. Beberapa riset-riset yang 

pernah diikuti adalah “Survei Dinamika Internal Partai Politik Di Indonesia”; “Evaluasi 

Pengelolaan Daerah Kepulauan, Guna Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan”; 

“Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar”, dan “Jajak 

Pendapat Kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta”. 

 

Muhammad Aulia Y. Guzasiah, S.H., M.H.  

Peneliti Bidang Hukum  

Muhammad Aulia Y. Guzasiah, atau yang akrab dipanggil Aan, adalah salah satu 

peneliti The Indonesian Institute (TII) yang resmi bergabung pada awal Februari 2019, 

dengan spesialisasi kajian pada bidang Hukum. Aan memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muslim 

Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 2015, dan gelar Magister Hukum pada bidang 

yang sama, di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 

2018. Tesis yang dilakukan Aan di Mahkamah Agung (MA RI) dan Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri RI), berjudul “Politik Hukum Pengaturan Pengawasan Peraturan 

Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.  

Sebelum bergabung dengan TII, Aan aktif melakukan kegiatan sosial dan advokasi 

hukum dalam sejumlah organisasi kepemudaan. Selain itu, semasa kuliah Aan juga 

turut terlibat dalam beberapa kegiatan penelitian yang diadakan oleh civitas kampus, 

dan ikut membantu dalam menyusun naskah akademik, serta rancangan peraturan 

daerah dari instansi pemerintah daerah tertentu. Adapun fokus kajian yang saat ini ia 
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tekuni, terkait dengan isu penataan regulasi dan peraturan perundang-undangan, 

korupsi politik, HAM, dan lingkungan.  

 

Muhamad Rifki Fadilah, S.Pd. 

Peneliti Bidang Ekonomi  

Muhamad Rifki Fadilah (Rifki) adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute 

(TII). Rifki memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dengan bidang Pendidikan Ekonomi 

di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2018. Di akhir masa 

studinya, Rifki melakukan penelitian skripsi mengenai Pariwisata dan Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia dan dipublikasikan dalam Jurnal Internasional Terindeks Scopus 

Q3 pada bulan Oktober 2018 silam dengan judul “The Causal Relationship between 

Tourist Arrivals and Economic Growth: Evidence from Indonesia”.  

Sewaktu kuliah, Rifki juga sangat aktif menulis berbagai opini terkait ekonomi di 

beberapa mainstream media, seperti koran Sindo, CNN Indonesia, dan kolom Opini 

Lembaga Pers Mahasiswa. Ketertarikannya pada dunia riset dan penelitian di bidang 

ekonomi sudah dimulai sejak duduk di bangku kuliah semester 2, dimana dirinya aktif 

sebagai Kepala Sub-departemen Penelitian dan Pengembangan di Lembaga Pers 

Mahasiswa “Econochannel” FE UNJ dan aktif menjadi asisten peneliti untuk dosen di 

program studinya.  

Rifki juga aktif menjadi pembicara dan moderator dalam seminar di bidang penelitian 

dan ekonomi, serta menjadi pembicara pada ajang konferensi internasional di bidang 

ekonomi di Malaysia tahun 2017 silam. Adapun fokus kajian yang saat ini ia tekuni, 

terkait dengan bidang makroekonomi dan ekonomi internasional seperti 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ekonomi publik dan moneter, kerjasama 

ekonomi internasional dan keuangan internasional. 
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Nopitri Wahyuni, S.Kesos.  

Peneliti Bidang Sosial  

Nopitri Wahyuni adalah peneliti bidang sosial di The Indonesian Institute. Sebelum 

bergabung di TII, ia memulai karirnya sebagai asisten peneliti di Centre for Innovation 

Policy and Governance (CIPG). Nopitri adalah lulusan Sarjana Kesejahteraan Sosial, 

Universitas Indonesia. Pengalaman riset pertamanya terkait dengan pengembangan 

masyarakat pada perencanaan Dana Desa, yang telah dipresentasikan dalam dua 

konferensi bidang pembangunan sosial dan ekonomi. Nopitri memiliki ketertarikan 

besar pada isu kebijakan dan perencanaan sosial secara umum dengan lingkup fokus 

pada kajian pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan gender. 

 

Rifqi Rachman, S.IP. 

Peneliti Bidang Politik 

Rifqi Rachman (Rifqi) adalah alumni Departemen Politik dan Pemerintahan, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus dari jurusannya pada 2017. Sebelum 

menjadi peneliti bidang politik di The Indonesian Institute, Rifqi juga sempat bekerja 

sebagai peneliti di salah satu perusahaan media digital. 

Rifqi pernah melakukan penelitian bertemakan politik perbatasan yang berjudul 

“Beyond Territorialty: Meaning Complexity of Cross-Border Activities in Desa Napan, 

Nusa Tenggara Timur”. Fokus kajian Rifqi adalah soal pemilu, politik digital, partai 

politik, serta politik perbatasan. 
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Vunny Wijaya, S.Sos., M.A. 

Peneliti Bidang Sosial 

Vunny Wijaya adalah Peneliti Sosial The Indonesian Institute. Vunny menyelesaikan 

studi magister pada jurusan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu 

Administrasi, Universitas Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Vunny 

lolos dalam seleksi program hibah penelitian mahasiswa Universitas Indonesia 

dengan tema publikasi, “Human Research Practices: E-Riset Application in National 

Institute of Health Research and Development – Indonesia” yang diterbitkan melalaui 

Prosiding Internasional terindeks Scopus dalam 33rd International Business 

Information Management Association Conference. 

Pada tahun 2018, Vunny menjadi delegasi dalam program pertukaran mahasiswa 

pada kegiatan International Summer School di Universitas Sungkyunkwan, Korea 

Selatan melalui beasiswa Korea Foundation. Buku pertamanya berjudul, “Surga Di 

Bawah Nisan Anak” oleh Lembaga Penerbitan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan. Vunny memiliki ketertarikan pada isu di bidang pemerintahan khususnya 

SDM, inovasi dan isu kesehatan. 

 

 



Dalam kajian tengah tahun kali ini, The Indonesian Institute Center for Public
Policy Research (TII) mengangkat dua tema besar. Pertama, kajian kebijakan
publik terkait penanggulangan COVID-19. Kedua, kajian kebijakan terkait
rencana pelaksanaan Pilkada yang sampai publikasi ini ditulis, masih akan
dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Terkait kebijakan publik untuk
mencegah penyebaran COVID-19, Policy Assessment tahun 2020
menghadirkan tiga tulisan, yang membahas tentang Program Keluarga
Harapan, evaluasi kinerja Gugus Tugas COVID-19, dan dampak ekonomi
pandemi terhadap sektor pariwisata. 

Sementara, terkait Pilkada di masa pandemi, kajian kebijakan TII
menganalisis tentang kampanye media sosial dan alternatif e-voting dalam
Pilkada, serta mengkritisi politik uang dan korupsi politik dalam Pilkada.
Policy Assessment ini TII persembahkan untuk memberikan masukan untuk
kebijakan publik yang kontekstual, relevan, dan dapat diterapkan di
Indonesia. Kami mendorong agar rekomendasi kebijakan dalam kajian
kebijakan ini juga ikut berkontribusi dalam mendorong proses kebijakan
yang demokratis dan berdasarkan prinsip-prinsip good governance. 

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Telepon: 021-3158032 
Email: contact@theindonesianinstitute.com 
Website: www.theindonesianinstitute.com


