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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber 

“The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Rilis Laporan Indonesia 2021- Dinamika Kebijakan Publik dalam Konteks Pandemi 

COVID-19  

Pemateri :  

1. Arfianto Purbolaksono (Manager Riset dan Program TII),  

2. Nuri Resti Chayyani (Peneliti Bidang Ekonomi TII)  

3. Nisaaul Muthiah (Peneliti Bidang Sosial TII). 

 

Moderator  : Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif TII  

 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

 

Nuri Resti Chayyani (peneliti bidang ekonomi) – Ketimpangan Pendapatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

 Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cerminan dan penilaian terhadap keberhasilan ekonomi suatu 

negara. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara 

mengelola ekonomi yang potensial menjadi ekonomi yang riil melalui berbagai cara.  

 Namun, di dalam pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi, pasti terdapat masalah 

kesenjangan. Pandemi COVID-19 yang datang pada awal tahun 2020 menjadi permasalahan tambahan selain 

kesenjangan pembangunan ekonomi.  

 Nuri mengajukan dua pertanyaan utama yaitu Bagaimana kebijakan pemulihan ekonomi nasional terlaksana? 

Dan Bagaimana kaitan pemulihan ketimpangan pendapatan ketika pandemi?. Selain itu, Nuri juga 

menggunakan teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  

 Hasil penelitian Nuri menemukan bahwa Pemerintah telah melakukan kebijakan untuk mengatasi dampak 

dari pandemi dengan melakukan kebijakan fiskal ekspansif.  

 Sejalan dengan dampak pandemi yang makin dalam, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 72 Tahun 2020 dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menjadi 

6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB).  

 Target belanja negara meningkat menjadi Rp2.739,2 triliun akibat tambahan belanja untuk program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun.Hasilnya, Realisasi PEN 2021 sampai dengan 

19 November mencapai Rp495,77 T atau 66,6% dari Pagu Rp744,77 T Meningkat Rp85,79 T dari realisasi 

Q3 Rp409,98 T.  
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 Di akhir pemaparan, Nuri memberikan tiga rekomendasi kebijakan. Pertama, Perlu penyelarasan dan 

penajaman oleh Kementerian Keuangan bidang Penganggaran dalam rangka penyaluran bantuan yang pasti 

dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Kedua, Perlu percepatan belanja pemerintah pusat seperti 

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, untuk program pemberian stimulus 

ekonomi dan belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja 

yang seluas-luasnya. Ketiga, Bank Indonesia perlu memaksimalkan dan mengkaji ulang kebijakan relaksasi 

kredit kepada bank umum agar pelaku UMKM dan masyarakat dapat dengan mudah mengajukan kredit tanpa 

birokrasi dan administrasi berbelit.  

Arfianto Purbolaksono (Manajer Riset dan Program TII) - Menilik Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah 

dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia 

 Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Upaya untuk melawan 

pandemi memunculkan inisatif-inisiatif dari Pemerintah Daerah.  

 Di sisi lain, inisiatif tersebut memunculkan persoalan pada tata kelola hubungan pusat dan daerah. Oleh 

karena itu, sinkronisasi kebijakan penanganan COVID-19 dalam kerangka hubungan pusat dan daerah sangat 

penting untuk dilakukan.   

 Arfianto mengajukan tiga pertanyaan dalam penelitiannya yaitu Bagaimana dinamika yang berkembang 

dalam hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19? Faktor apa yang menjadi 

tantangan hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19? Upaya apa yang dilakukan 

untuk harmonisasi hubungan pusat dan daerah dalam penanganan pandemi COVID-19?.  

 setidaknya ada dua persoalan utama dalam hal hubungan pusat dan daerah, yaitu terkait karantina wilayah 

dan bantuan sosial. Masalah-masalah ini muncul karena adanya tumpang tindih aturan yang menjadi rujukan 

dalam penanganan pandemi COVID-19. Tumpang tindih ini yang kemudian memunculkan ketidaksinkronan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19. 

 Melihat skala bencana akibat COVID-19 secara nasional, maka penting untuk diingat bahwa prinsip 

desentralisasi di Indonesia adalah pembagian kewenangan, bukan pemisahan kekuasaan.  

 Oleh karena itu, Kebijakan yang dibuat oleh Pemda akan kontra produktif jika tidak bersinergi dengan 

Pemerintah Pusat dalam penanganan pandemi COVID-19.  

 Solusinya adalah diperlukan sinkronisasi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

mengatasi pandemi COVID-19. Pemerintah Pusat harus memperkuat koordinasi dengan Pemda guna 

menangani COVID-19.  

 Upaya sinkronisasi dengan memberikan sanksi kepada kepala daerah seperti yang diatur dalam Instruksi 

Mendagri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, memerlukan 

kehati-hatian dalam penerapannya. Pemberian sanksi kepada kepala daerah dikhawatirkan akan mendorong 

sentralisasi kekuasaan dalam hubungan pusat dan daerah.  
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 Arfianto memberikan tiga rekomendasi. Pertama, Kementerian Dalam Negeri membangun model hierarki 

pemerintahan yang tidak mengurangi kewenangan daerah, tapi juga tidak mengancam stabilitas keamanan 

nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kedua, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, 

Kementerian  Kesehatan melakukan harmonisasi peraturan yang menjadi rujukan bagi dari pusat hingga 

daerah terkait kebijakan penanganan COVID-19 sebagai bencana non-alam. Ketiga, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), serta masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terkait lainnya, perlu terus melakukan pengawasan 

dalam implementasi kebijakan penanggulangan COVID-19 dalam koridor otonomi daerah.  

Nisaaul Muthiah (Peneliti Bidang Sosial) - Evaluasi Program Guru Penggerak 

 Terdapat penurunan kualitas pembelajaran di Indonesia. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan pembelajaran 

murid, Indonesia perlu memilih guru terbaik dan mendukung mereka secara lebih efektif.  

 Sebagai salah satu upaya perbaikan kualitas guru, mulai pertengahan bulan Juli 2020 lalu, Kemendikbud-

Ristek membuka Program Guru Penggerak (PGP).  

 Nisa mengajukan tiga pertanyaan dalam penelitiannya, yaitu Sebagai  salah satu upaya perbaikan kualitas 

guru, mulai pertengahan bulan Juli 2020 lalu, Kemendikbud-Ristek membuka Program Guru Penggerak 

(PGP).  

 Nisa menemukan bahwa masih terdapat beberapa persoalan terkait implementasi PGP, seperti PGP belum 

bisa mengakomodir guru-guru di pelosok yang mengalami keterbatasan dalam segi internet atau infrastruktur 

lain. Ataupun, pada saat pandemi COVID-19, pelatihan sepenuhnya dilakukan secara daring. Padahal masih 

banyak daerah di Indonesia yang belum terjangkau internet.  

 Walaupun demikian, Nisa juga mengungkapkan beberapa catatan positif dari PGP. Misalnya pengalaman 

dari Guru SDN Jenang 02 Majenang, Imam Arie menyatakan bahwa materi PGP bukan sekadar konsep 

dalam mendidik dan mengajar murid. Lebih dari itu, terdapat banyak materi yang begitu penting yang tidak 

ia dapatkan sebelumnya.  

 Selain itu, ada pula pengalaman dari Guru SMPN 1 Pulau Burung, Khaidir Rahman yang mengatakan bahwa 

Berkat materi dan pelatihan dalam PGP, Khaidir kini memiliki pandangan berbeda ketika bersama dengan 

murid-murid. Ia tidak lagi melihat murid sebagai objek dalam pembelajaran yang harus siap menerima segala 

materi yang akan diberikan.  

 Di akhir pemaparan, Nisa mengatakan bahwa setidaknya ada enam rekomendasi berdasarkan hasil 

penelitiannya. Pertama, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan di masing-masing daerah, dan berbagai 

pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk melakukan perbaikan kualitas guru yang lebih menyeluruh. 

 Kedua, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan di masing-masing daerah, sektor swasta, dan berbagai 

pemangku kepentingan perlu memperhatikan guru-guru yang  belum memenuhi standar pendidikan 

minimum.  
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 Ketiga, Kemendikbud-Ristek, Pemerintah Daerah, dan Dinas Pendidikan perlu memperkuat dukungan karir 

bagi guru. Misalya dengan memperjelas sistem jenjang karir dan memperbesar insentif guru honorer.  

 Keempat, Kemendikbud-Ristek perlu menambahkan aspek kesetaraan gender dan juga penguasaan materi 

yang diajarkan oleh guru dalam PGP, dalam proses perbaikan LPTK, atau dalam kebijakan lain yang 

berhubungan dengan perbaikan kualitas guru. 

 Kelima, Kemendikbud-Ristek juga perlu memperluas cakupan daerah guru yang mengikuti PGP. 

Kemendikbud-Ristek  perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta sektor 

swasta, untuk memperbaiki akses internet di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses internet.  

 Keenam, Kemendikbud-Ristek, Dinas Pendidikan, orang tua, guru maupun asosiasi guru, organisasi 

masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya, juga perlu melakukan evaluasi 

mengenai berjalannya PGP.  

 

FORUM DISKUSI   

Pertanyaan pertama dari Adinda Tenriangke Muchtar (Direktur Eksekutif TII) untuk Nuri (peneliti bidang 

ekonomi)  

1. Bagaimana kondisi ketimpangan di desa dan di kota?  

 Jawaban: lebih besar ketimpangan di kota karena banyak PHK.  

2. Bagaimana pandangan terkait bantuan kepada UMKM?  

Jawaban: bantuan dari pemerintah dinilai baik karena dapat memunculkan beragam inovasi  

Pertanyaan kedua dari Hemi Lavour Febrinandez (Peneliti Bidang Hukum TII) untuk Arfianto (manajer 

riset dan program)   

1. menurut pandangan Arfianto, bagaimana model hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang paling baik?  

Jawaban: model yang terbaik adalah model interaction, dimana terjadi interaksi antara pemerintah pusat dan daerah 

sehingga penanganan COVID-19 tidak hanya berdasarkan keputusan pemerintah pusat.  

Pertanyaan ketiga dari Ahmad Hidayah (Peneliti Bidang Politik TII) untuk Nisa (peneliti bidang sosial)  

1. Apakah PGP di implementasikan di madrasah yang dibawah kementerian agama?  

Jawaban: Sampai saat ini belum ada bukti bahwa ada sinergi antara Kemenristek-dikti dengan Kementerian Agama. 

Oleh karena itu, hal ini sangat perlu untuk dilakukan.  
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2. Apakah perlu ada pelatihan kepada guru-guru terkait kesetaraan gender? Dan apakah perlu memasukan kesetaraan 

gender ke dalam kurikulum pembelajaraan?  

Jawaban: memberikan pelatihan kepada guru terkait kesetaraan gender sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, 

perlu juga untuk memasukan materi-materi kesetaraan gender ke dalam kurikulum.  

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi 

dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

