
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERAN GENERASI MUDA DALAM KEBANGKITAN NASIONAL  

PASCA COVID-19 

 

Fenomena pandemi COVID-19 yang muncul sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang 

berdampak terhadap berbagai bidang kehidupan di seluruh Dunia. Selain sebagai tantangan 

kolektif negara-negara di Dunia, pandemi ini menjadi ujian besar bagi setiap pemimpin bangsa. 

Ada negara yang berhasil menangani kasus ini dengan baik seperti Vietnam, Singapura, 

Tiongkok, Korea Selatan dan Taiwan, ada juga yang mengalami peningkatan kasus seperti AS, 

Brazil, Meksiko, Britania Raya dan Itali. Ada pemimpin yang berhasil mengatasi COVID-19 

dan meningkatkan ekonomi digital Bangsanya di tengah pandemi, ada juga Pemimpin yang 

terpapar COVID-19, memundurkan diri, atau bertahan tanpa progres yang baik. Semua itu 

bergantung pada effektvitas koordinasi dan komunikasi antar elemen suatu Bangsa. 

 

Sejatinya, perjuangan melawan COVID-19 bukanlah pergerakan individual “seorang 

pemimpin” atau kelompok tertentu “pemerintah”, tapi pergerakan seluruh rakyat semesta. 

Namun, sesuai realita di beberapa negara, pergerakan seluruh rakyat pun bisa kontraproduktif 

akibat tumpang tindih fungsi dan regulasi, konflik kepentingan, dan ketidaktransparansi data 

dan informasi. Dengan demikian, pergerakan yang dimaksud (gotong-royong) perlu dilandasi 

oleh kepemimpinan yang kuat, kepercayaan antar sesama, dan pengetahuan berbasis riset. 

Sehingga sebagai pemimpin atau rakyat jelata, setiap orang dapat memahami perannya tidak 

hanya untuk bertahan dan bangkit dari pandemi, tapi juga mengatasi masalah dan efek domino, 

memulihkan keadaan ekonomi, dan meningkatkan kesehatan nasional secepat mungkin. 

 

Dengan 65 juta jiwa Pemuda, Indonesia mengalami bonus demografi yang mana 

merupakan unsur kekuatan Bangsa untuk menghadapi tantangan dunia. Pada situasi pandemi 

dan krisis global saat ini, digitalisasi menjadi sebuah solusi perubahan dan milenial sebagai 

agen perubahan memiliki peran penting dalam pemanfaatannya untuk merubah dan 

memajukan Bangsa kearah yang lebih baik. Pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum 

emas untuk mempersiapkan segala sesuatu oleh generasi emas untuk melompat tinggi menuju 

Indonesia emas 2045. Sebaliknya, pandemi ini juga dapat menjadi jurang kehancuran sendi-

sendi kehidupan suatu Bangsa. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, pemuda-pemudi 

milenial sudah saatnya bersatu memainkan peran berbasis riset dari level grassroots sampai 

internasional untuk membangkitkan bangsa yang besar ini.  



 

 

 

Demikian, PPI Dunia sebagai organisasi yang menaungi pelajar Indonesia di 60 (enam 

puluh) negara melalui Pusat Gerakan dan Aksi Strategis PPI Dunia merangkum pemikiran-

pemikiran kritis dan strategis perwakilan-perwakilan pelajar terbaik Bangsa dari 10 (sepuluh) 

Komisi (10 Pilar kehidupan) sebagai sumbangsih berkelanjutan dalam 9 (sembilan) naskah 

White Papers. PPI Dunia melalui white papers berupaya memetakan kelemahan yang perlu 

diperbaiki dan kekuatan yang perlu dimaksimalkan untuk memanfaatkan peluang dan 

menjawab tantangan yang datang. Naskah-naskah ini merupakan lampiran dari deklarasi 

Guangzhou 2020 yang mengandung butir-butir rekomendasi kebijakan strategis kepada 

pemerintah, program-program kerja praktis kepada PPI dan projek-projek praktis kepada 

publik yakni perusahaan swasta, LSM, ORMAS, BEM, dan seluruh elemen masyarakat. 

 

Pada kumpulan White Paper periode 2019/2020, PPI Dunia menghadirkan 9 analisis 

yang mengulas 9 isu-isu kontemporer dan masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID-

19. Kesembilan judul analisis tersebut adalah; Pandemi COVID-19, Krisis Ekonomi 2020, 

dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Komisi Ekonomi, Kebijakan dan Strategi 

Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular – Rekomendasi Terhadap 

Penurunan Faktor Risiko Bersama Terkait Kebiasaan Makanan Terhadap Penyakit 

Tidak Menular di Indonesia oleh Komisi Kesehatan, Dampak Pembelajaran Online dalam 

Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi COVID-19 oleh Komisi Pendidikan, 

Indonesia Sebagai Poros Wisata Maritim Dunia: Studi Kasus Budaya Maritim 

Masyarakat Suku Mentawai oleh Komisi Sosial Budaya, Momentum Revitalisasi 

Pertanian Pada Masa Pandemi COVID-19 oleh Komisi Pangan, Teknologi Nano di 

Indonesia oleh Komisi Teknologi, Membangkitkan Sektor Perikanan Pasca Pandemi 

COVID-19 oleh Komisi Maritim dan Kelautan, Ketahanan, Kedaulatan, dan Kemandirian 

Energi Berbasis Potensi Lokal serta Gas Bumi untuk Masa Depan oleh Komisi Energi, 

Indonesia Terkucil? Safe Travel Corridor dan Ancaman Deglobalisasi Pasca Pandemi 

COVID-19 oleh Komisi Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. 

 

 White Paper Series ini adalah kumpulan kajian dan analisis lintas bidang yang diinisiasi 

oleh Pusat Kajian dan Gerakan tahun 2017/2018 dan berlanjut hingga kini yang disempurnakan 

pada setiap Simposium Internasional PPI Dunia.  

 

 

https://ppi.id/2020/09/18/kebijakan-dan-strategi-penanggulangan-dan-pencegahan-penyakit-tidak-menular-rekomendasi-terhadap-penurunan-faktor-risiko-bersama-terkait-kebiasaan-makanan-terhadap-penyakit-tidak-menular-di-indonesi/
https://ppi.id/2020/09/18/kebijakan-dan-strategi-penanggulangan-dan-pencegahan-penyakit-tidak-menular-rekomendasi-terhadap-penurunan-faktor-risiko-bersama-terkait-kebiasaan-makanan-terhadap-penyakit-tidak-menular-di-indonesi/
https://ppi.id/2020/09/18/kebijakan-dan-strategi-penanggulangan-dan-pencegahan-penyakit-tidak-menular-rekomendasi-terhadap-penurunan-faktor-risiko-bersama-terkait-kebiasaan-makanan-terhadap-penyakit-tidak-menular-di-indonesi/
https://ppi.id/2020/09/18/kebijakan-dan-strategi-penanggulangan-dan-pencegahan-penyakit-tidak-menular-rekomendasi-terhadap-penurunan-faktor-risiko-bersama-terkait-kebiasaan-makanan-terhadap-penyakit-tidak-menular-di-indonesi/
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PANDEMI COVID-19, KRISIS EKONOMI 2020, 

DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 

Editor: Denny Irawan 

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Dalam seri kajian ini, kami menyajikan tinjauan umum kondisi perekonomian Indonesia yang 

dilanda krisis tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kajian ini terdiri atas lima 

tulisan pendek yang berfokus pada lima topik. 

 

Pada tulisan pertama, kami membahas anatomi krisis yang disebabkan COVID-19 dan pola 

respon kebijakan ekonomi berbagai negara. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan 

memperhatikan pola transmisi shock global terhadap perekonomian Indonesia. Mengutip 

model yang dikembangkan Irawan dan Okimoto (2020), tampak bahwa perekonomian 

Indonesia sangat bergantung pada harga komoditas global. Pembahasan kemudian ditutup 

dengan mengulas secara singkat hal-hal yang perlu diwaspadai dari kebijakan burden sharing 

Kemenkeu dan Bank Indonesia, 

 

Kedua, kami menyajikan gambaran kebijakan fiskal Indonesia dalam penanganan pandemi 

dan pemulihan ekonomi nasional. Pembahasan dimulai dari kinerja penerimaan pemerintah 

yang terganggu secara signifikan, lalu dilanjutkan strategi pembiayaan untuk menutupi 

shortfall. Selanjutnya, diulas berbagai stimulus yang dicanangkan pemerintah guna 

penanganan krisis. 

 

Ketiga, kami menyajikan gambaran kinerja perdagangan Indonesia di masa pandemi. 

Pembahasan diawali dengan gambaran umum kinerja perdagangan secara global, termasuk 

Indonesia. Hal ini lalu dilanjutkan dengan menyajikan penyebab dan sistematis penurunan 

perdagangan global. Terakhir, pembahasan ditutup dengan menawarkan berbagai strategi 

yang diyakin dapat membantu mempertahankan dan memperbaiki kinerja perdagangan 

Indonesia. 

 



 

 

Keempat, kami menyajikan rangkuman kebijakan berbagai kota di dunia dalam pemulihan 

ekonomi. Pembahasan berfokus pada studi kasus kebijakan berbagai kota di dunia dalam 

meningkatkan ketahanan terhadap pandemi, dan di saat bersamaan berupaya menjaga roda 

perekonomian. Disamping itu, dibahas juga bagaimana kota-kota menjaga performa 

penyediaan pelayanan publik yang tetap prima. 

 

Kelima, kami membahas aspek keberlanjutan dan lingkungan berkaitan dengan pemulihan 

ekonomi. Pandemi dan krisis ekonomi yang saat ini terjadi memberikan nuansa baru betapa 

bumi bisa menjadi tempat yang lebih baik secara lingkungan saat manusia berhenti 

beraktivitas. Hal ini terlihat jelas dari fenomena turunnya tingkat pencemaran udara selama 

periode lockdown. Pada bagian ini kami membahas bagaimana momentum pandemi bisa 

menjadi peluang untuk agenda-agenda pelestarian lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pandemik Global, Tantangan Lokal: Ekonomi Indonesia di 

Tahun 2020 

Denny Irawan 

 

 

Anatomi Shock Coronavirus dan Respon Kebijakan Ekonomi Berbagai Negara 

Tidak bisa dipungkiri bahwa tahun 2020 begitu mendebarkan. Siklus perekonomian dunia 

kembali memasuki fase krisis. Meskipun, harus dicatat bahwa ada hal menarik yang perlu 

dipahami secara spesifik terkait krisis ekonomi di tahun 2020 ini, yaitu sumber dari krisis 

tersebut. Dari sisi periodisasi siklus bisnis, setidaknya di sepanjang abad 20, terjadi pada 

umumnya satu krisis setiap 8-12 tahun. Krisis ekonomi global yang terakhir terjadi adalah 

pada tahun 2008/2009, yang ditandai dengan jatuhnya Lehmann Brothers di Amerika Serikat 

sebagai awal bencana keuangan global dan runtuhnya bangunan keuangan Sub-Prime 

Mortgage. Bila mengacu pada periodisasi yang umum terjadi, pada tahun 2012 dunia sudah 

“semestinya” merasakan kembali penyesuaian perekonomian. Tahun 2018 berlalu tanpa 

tantangan perekonomian yang berarti, meskipun indikasi perlambatan mulai terlihat. Tahun 

2019 berlalu dengan cerita yang tidak jauh berbeda. Tahun 2020, krisis benar-benar terjadi. 

Dua hal yang dapat kita simpulkan dari pola krisis ini. Pertama, secara ekonomi, bukan 

sesuatu yang mengejutkan bahwa perekonomian dunia akan mengalami krisis. Secara 

ekonomi, ini sudah diprediksi. Kedua, penyebab atau sumber krisis inilah yang sangat tidak 

biasa, yaitu faktor kesehatan, yang merupakan faktor non-ekonomi. Singkat cerita, kejutan 

datang bukan dari sisi ekonomi, melainkan non-ekonomi. 

 

Tabel 1. Karakteristik Berbagai Krisis 

 
 

 

Kriteria 

Krisis 

Keuangan 

 

Perang 

Bencana 

Kesehatan 

Bencana Alam 
Krisis Sosial- 

Politik 

Jangkauan Dunia / 

Regional 

Dunia / 

Regional 

Dunia / 

Regional 

Dunia / 

Regional 

Regional 

Durasi Seketika Jangka 

Panjang 

Jangka 

Panjang 

Seketika Bergantung 



 

 

Sektor 

Riil/UKM 

Stabil Bergantung Terdampak Terdampak Terdampak 

Sektor 

Keuangan 

Terdampak Bergantung Cenderung 

Stabil 

Cenderung 

Stabil 

Terdampak 

Konektivitas 

fisik 

Normal Terputus Terputus Terputus Terputus 

Kerusakan 

Fisik 

Tidak ada Terjadi Tidak ada Terjadi Bergantung 

Sumber: Kompilasi Penulis dari Berbagai Sumber 

 

 

Tabel 1 menjabarkan perbandingan satu krisis dan lainnya, yang tidak terbatas dalam konteks 

ekonomi semata. Dengan mudah kita dapat mengkategorikan bahwa krisis ekonomi global 

terjadi pada tahun 2000 (DotCom Crisis) dan tahun 2008/2009 (Sub-prime Motgage Crisis) 

masuk ke dalam kategori krisis keuangan. Terutama karena sumber awal shock berasal dari 

sektor keuangan. Secara jangkauan, keduanya berdampak global. Dari sisi durasi, terjadi 

seketika, dalam arti bahwa keruntuhan di pasar keuangan terjadi di suatu waktu spesifik, dan 

setelah itu secara bersama-sama seluruh dunia memulai proses pemulihan. Untuk kasus 

Indonesia, sektor riil khususnya UKM tidak terdampak secara signifikan oleh krisis yang murni 

merupakan krisis keuangan, khususnya di tahun 2008/2009. Sektor keuangan yang paling 

terdampak. Sementara dari sisi konektivitas dan kerusakan fisik, hampir tidak ada yang terjadi 

di saat krisis keuangan. 

 

Hal yang berbeda terjadi ketika krisis/bencana kesehatan dating. Jangkauannya bisa bersifat 

regional, seperti krisis kesehatan Ebola di Afrika, namun bisa juga berskala global, seperti 

pandemi Coronavirus yang saat ini terjadi di dunia. Durasinya sangat lain dengan krisis 

keuangan, yang terjadi secara seketika. Krisis kesehatan datang dan bertahan selama solusi 

kesehatan belum ditemukan. Masalah akan terus terjadi sebelum ada vaksin yang ampuh 

menyelesaikan masalah, sebagaimana kita sama-sama nantikan dalam krisis Coroavirus ini. 

Sektor riil/UMKM terdampak signifikan, karena kegiatan berbasis fisik tertahan. Hal yang 

menarik, bahwa sektor keuangan justru relatif stabil dan pulih secara cepat. Pasar saham 

maupun mata uang hanya mengalami guncangan yang relatif singkat, lalu kembali pulih dalam 

waktu yang relatif cepat. Bahkan banyak pihak menyebutkan bahwa krisis saat ini identik 



 

 

dengan decoupling antara sektor riil dan sektor keuangan. 

 

Karakteristik Transmisi Ketidakpastian Global terhadap Perekonomian 

Indonesia 

Irawan dan Okimoto (2020)1 mencoba menggambarkan transmisi ketidakpastian global 

terhadap perekonomian Indonesia. Satu hal penting yang sangat mencolok dari hasil temuan 

awal mereka menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sepanjang periode analisis 

(1994Q1-2019Q4) sangat dipengaruhi oleh gejolak harga komoditas. Peran kebijakan moneter 

sangat krusial dan berhasil bertindak secara countercyclical, untuk menjaga perekonomian 

berada tidak jauh dari level naturalnya di jangka panjang. Di sisi lain, kebijakan fiskal, 

meskipun efektif, namun hanya bersifat jangka pendek. Hal ini tidak mengherankan, 

mengingat rasio APBN terhadap PDB Indonesia yang relatif kecil dan berada di angka 14-

15% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini pula yang menyebabkan pemerintah terbilang 

kewalahan dalam penyediaan stimulus untuk penanganan krisis, yang membuat angka defisit 

sektor APBN diproyeksikan menyentuh 7% terhadap PDB, dan berpotensi lebih besar dari itu. 

Sementara itu, harga komoditas jatuh ke level yang sangat dalam, dimana harga minyak dunia 

sempat stabil berada di kisaran 20 USD, bahkan sempat menyentuh negatif karena pasokan 

minyak dunia yang sempat berlebih. Meskipun kini harga komoditas kembali menyentuh 

angka 40 USD dan cukup stabil di kisaran angka tersebut, tetap level harga ini tidak cukup 

tinggi untuk memberikan keleluasaan ruang gerak bagi perekonomian Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 1. Impulse Response Analysis Perekonomian Global terhadap Indonesia 

Sumber: Irawan dan Okimoto (2020) 

 

Satu tantangan baru yang tampak sangat berat bagi pemerintah Indonesia adalah runtuhnya 

aktivitas sektor riil, terutama UMKM. Pada tahun 2008, sektor ini merupakan penopang utama 

perekonomian Indonesia tetap bisa bertumbuh positif dan hanya mengalami perlambatan, 

dibandingkan banyak negara di dunia yang perekonomiannya terkontraksi cukup signifikan. 

Kali ini cerita jelas berbeda. Sektor riil secara langsung terdampak dari krisis ekonomi yang 

sedang terjadi. Secara esensial, bentuk stimulus yang harus disiapkan pun agak lain. 

 

Pemerintah Indonesia tampak berusaha bergerak cepat, minimal dari sisi perumusan 

kebijakan. Meskipun, dari sisi implementasi banyak permasalahan terjadi. Di samping itu, 

hingga bulan Juli 2020 saat artikel ini ditulis, harus diakui bahwa masih minim sekali klaim 

keberhasilan dari pemerintah. Bahkan, baru-baru ini Presiden Joko Widodo secara terbuka 

menegur menteri-menteri dalam kabinetnya dengan menyebutkan bahwa pencapaian 

keberhasilan penanganan pandemik masih sangat minim. 

 



 

 

 

1 Irawan, Denny dan Okimoto, Tatsuyoshi. 2020. A Structural VAR Model of a Small Open 

Resource- Exporting Economy: The Case of Indonesia. Mimeo (unpublished working paper). 

 

Kerjasama Burden Sharing Bank Indonesia – Kemenkeu 

Dalam konferensi pers bersama Bank Indonesia dan Kemenkeu, diumumkan skema burden 

sharing yang akan dijalankan kedua lembaga tersebut.2 Salah satu poin utama dari skema ini 

adalah Bank Indonesia akan langsung membeli Surat Berharga Negara yang dikeluarkan 

Kemenkeu untuk belanja penanganan COVID-19 yang bersifat barang publik, dengan suku 

bunga acuan sebesar Reverse Repo Rate (RRR). Kebijakan ini merupakan inovasi yang perlu 

diapresiasi. Keberanian untuk keluar dari pakem-pakem konvensional pengambilan kebijakan 

sangat diperlukan pada masa-masa genting. Meskipun demikian, setidaknya ada dua hal yang 

perlu diwaspadai. 

 

Pertama, komitmen untuk kembali ke skema normal seiring pulihnya krisis. Salah satu tren 

kebijakan ekonomi di berbagai negara di periode pandemi ini adalah kaburnya batasan tegas 

antara kebijakan moneter dan fiskal. Di berbagai negara, hal ini tentunya masih baru dan 

perlu dicermati, dan memiliki potensi di jangka panjang berkaitan dengan independensi 

kebijakan bank sentral. Oleh sebab itu, komitmen pemerintah untuk kembali ke skema normal 

sangat menentukan. 

 

Kedua, tetap perlu ada batasan tegas anggaran yang masuk dalam skema ini. Baik Kemenkeu 

maupun Bank Indonesia telah secara rinci menyebutkan tiga kelompok anggaran yang 

ditanggung melalui skema ini. Yaitu ketegori belanja barang publik sebesar Rp. 203,9 triliun, 

kategori belanja dukungan dunia usaha dan UMKM (Rp. 123,46 triliun), dan terakhir kategori 

belanja terkait usaha dan komitmen-komitmen pemerintah (Rp. 328,87 triliun). Seiring 

berkembangnya situasi pandemi, seringkali pemerintah merevisi (menambah) besaran 

anggaran stimulus. Pertanyaannya, apakah ini berarti besaran yang ditanggung skema ini akan 

ikut berubah? Batasan yang tegas tetap diperlukan agar tidak terjadi moral hazard dari sisi 

pengambil kebijakan. 

 

 



 

 

2 https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-paparkan-tiga-skema-burden-sharing-dengan-bank- 

indonesia?page=1 

 

New Normal, New Hope? Kilas Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi 

Chairul Adi 

 

Sejak pertama kali diumumkannya kasus pertama COVID-19 pada awal Maret 2020, 

penyebaran COVID-19 di Indonesia kian meluas. Sampai dengan tanggal 5 Juli 2020, Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat sebanyak 63.749 kasus positif COVID-

19 di 453 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, lebih dari 3,000 di antaranya meninggal 

dunia. Semakin meluasnya penyebaran virus COVID-19 memaksa pemerintah untuk 

menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada akhir Maret 2020 

yang mencakup pembatasan enam kegiatan inti, yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, 

pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, 

pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan 

kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 

 

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi. 

Meskipun kasus pertama COVID-19 baru masuk ke Indonesia pada awal Maret dan kebijakan 

PSBB baru diterapkan pada akhir bulan Maret, namun dampaknya terhadap kinerja 

perekonomian kuartal pertama sudah sangat jelas terlihat. Meski pertumbuhan ekonomi masih 

positif 2,97%, kuartal pertama 2020 mencatatkan penurunan yang signifikan dibandingkan 

periode yang sama tahun sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi 

penopang utama pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni turun 

sekitar 49% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Sementara itu, pengeluaran investasi 

tercatat hanya tumbuh 1,7%, atau turun sebesar 134% dibandingkan kuartal pertama tahun 

lalu yang mencapai 5,0%. Kinerja perekonomian diperkirakan akan semakin memburuk di 

kuartal kedua. Sebagian lembaga riset memproyeksikan ekonomi Indonesia akan mengalami 

pertumbuhan negatif di kisaran 3 – 7% pada kuartal kedua. 

 

 

Kinerja dari sisi fiskal menunjukkan hal yang serupa. Penerimaan pajak sampai dengan bulan 

https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-paparkan-tiga-skema-burden-sharing-dengan-bank-indonesia?page=1
https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-sri-mulyani-paparkan-tiga-skema-burden-sharing-dengan-bank-indonesia?page=1


 

 

Mei 2020 tercatat hanya sebesar Rp444,56 triliun, atau 27,06% dari target APBN 2020. Jika 

dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 

10,82%. Seluruh sektor usaha utama tercatat mengalami kontraksi sebagai dampak 

terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomis akibat penerapan PSBB dimana sektor 

pertambangan mencatatkan penurunan tertinggi yang mencapai 34,9%, disusul sektor 

perdagangan yaitu sebesar 12,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

 

Sebagai upaya penyelamatan dari krisis kesehatan dan ekonomi, pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus. Melalui Perppu No. 1/2020, batasan defisit fiskal 

telah dilonggarkan menjadi lebih dari 3% sampai dengan tahun 2022. Selain fleksibilitas 

fiskal, pemerintah juga telah menerbitkan stimulus fiskal senilai Rp695,2 triliun untuk biaya 

penanganan COVID-19 yang terbagi dalam beberapa sektor dengan alokasi sebagaimana 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Anggaran penanganan COVID-19 

Sumber: APBN Kita http://www.kemenkeu.go.id 

 

 

Jika dibandingkan dengan negara lain, besaran stimulus yang diberikan pemerintah relatif 

cukup kecil. Sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini, total dukungan fiskal Indonesia 

http://www.kemenkeu.go.id/


 

 

hanya sekitar 3,5% dari PDB, lebih kecil dari rata-rata negara emerging markets sebesar 5,1%. 

Angka sebesar Rp695,2 triliun itu sendiri sudah memperhitungkan insentif berupa 

pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan. Dengan kata lain, stimulus tersebut sudah 

memasukkan unsur potensi penerimaan negara yang hilang, bukan murni tambahan belanja 

negara saja.  

 

Jumlah ini diperkirakan mencapai sekitar Rp132,06 triliun (18,99% dari total stimulus), 

dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Sebagai perbandingan, stimulus 

(above the line) yang diberikan pemerintah federal Australia di luar bidang kesehatan dalam 

bentuk forgone revenue hanya sebesar AUD5,8 miliar (sekitar 4%). Sebesar AUD128 miliar 

lainnya diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan subsidi, baik bagi pelaku bisnis maupun 

pekerja. Demikian halnya di India, meskipun stimulus yang diberikan lebih rendah secara 

persentase dari PDB dibanding Indonesia, namun hampir 100% stimulus merupakan berupa 

tambahan belanja negara (IMF 2020). 

 

Gambar 3. Besaran stimulus fiskal terkait COVID-19 di beberapa negara (% PDB) Sumber: IMF, 

data sampai dengan 12 Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Besaran Stimulus di bidang Perpajakan 



 

 

Insentif Perpajakan Nilai Stimulus 

Fasilitas pajak dan kepabeanan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun 

Insentif dunia usaha dan UMKM: 

- PPh 21 DTP 

- Pembebasan PPh 22 Impor 

- Pengurangan angsuran PPh 25 

- Pengembalian pendahuluan PPN 

- Penurunan tarif PPh Badan (dari 25% ke 22%) 

- PPh Final UMKM DTP 

- Stimulus lainnya 

 

Rp39,66 triliun Rp14,75 triliun 

Rp14,40 triliun Rp5,80 triliun 

Rp20,00 triliun Rp2,40 triliun 

Rp26,00 triliun 

TOTAL Rp132,06 triliun 

Sumber: Instagram Menteri Keuangan RI @smindrawati 

 

 

Selain dari sisi besaran stimulus, masalah lainnya terjadi pada tataran implementasi, 

khususnya penguatan di sektor supply. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor 

perlindungan sosial yang menunjukkan realisasi yang cukup menggembirakan, meskipun 

masih terjadi beberapa kasus inclusion error di beberapa daerah. Sementara itu, realisasi 

stimulus di bidang kesehatan masih sangat rendah, yaitu sebesar 1,54% sampai dengan akhir 

Mei 2020 (APBN Kita). Angka realisasi terbaru per 29 Juni 2020 dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. Di sisi supply, pemberian insentif bagi dunia usaha, UMKM, dan pembiayaan 

korporasi masih sangat rendah akibat terkendala masalah regulasi, sosialisasi, dan belum 

memadainya dukungan infrastruktur. 

Tabel 3. Realisasi penyaluran dana stimulus per 29 Juni 2020 

 

Sektor Realisasi Mei 2020 Realisasi 29 Juni 2020 

Perlindungan sosial 28,63% 34,06% 

UMKM 0,06% 22,74% 

Insentif usaha 6,80% 10,14% 

Kesehatan 1,54% 4,68% 

Sektoral K/L dan Pemda 3,65% 4,01% 

Pembiayaan korporasi 0,00% N/A 



 

 

Sumber: APBN Kita dan instagram Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu @bkfkemenkeu 

 

 

Selain masalah implementasi, tantangan yang perlu diwaspadai pemerintah adalah dari sisi 

pembiayaan. Dalam Perpres No. 72/2020 tanggal 24 Juni 2020, pendapatan negara 

diperkirakan sebesar Rp1.699,9 triliun (turun 23,9% dari APBN 2020 sebesar Rp2,233,2 

triliun) sedangkan belanja negara diperkirakan sebesar Rp2.739,2 (naik 7,8% dibandingkan 

APBN 2020 sebesar Rp2.540,4 triliun). Dengan demikian defisit tahun ini akan melebar dari 

Rp307,2 triliun menjadi Rp1.039,3 triliun. Pemerintah memproyeksikan rasio defisit fiskal 

terhadap PDB akan mencapai 6,34%, naik dari proyeksi pada APBN 2020 sebesar 1,76% dan 

dari estimasi sebelumnya pada Perpres No. 54/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar 5,07%. 

Dengan angka defisit tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan dari utang sebesar 

Rp1.220,46 triliun. Jika ditambah nilai utang yang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp433,35 

triliun, total gross utang yang harus diterbitkan pemerintah tahun ini mencapai Rp1.653,81 

triliun. Dengan jumlah utang tersebut, pemerintah memperkirakan outlook rasio utang 

terhadap PDB tahun ini akan meningkat menjadi 37,6% (Anjaeni 2020), naik cukup signifikan 

dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 30,2%. 

 

Meski angka tersebut masih dalam batas aman yang menjadi konsensus internasional, yaitu 

sebesar 60% dari PDB, pemerintah perlu lebih berhati-hati. Terlebih selama tahun 2020, yield 

obligasi negara tenor 10 tahun menunjukkan tren peningkatan. Sebagaimana terlihat pada 

grafik di bawah ini, di antara negara ASEAN lainnya, hanya Indonesia yang menunjukkan tren 

kenaikan yield obligasi negara. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya beban bunga yang 

harus ditanggung pemerintah. Sebagai gambaran, rasio pembayaran bunga utang tahun ini 

diperkirakan mencapai 17% dari total belanja, naik dari rasio sebelumnya sekitar 12% 

(Anjaeni 2020). Tanpa kebijakan pemerintah yang efektif mendorong aktivitas 

perekonomian, bukan tidak mungkin rasio utang pemerintah dan beban pembayaran bunga 

utang akan terus meningkat sehingga pembiayaan pemerintah menjadi kurang sustainable. 

 



 

 

 

Gambar 4. Perbandingan yield obligasi negara di beberapa negara ASEAN 

Sumber: AsiaBondsOnline 

 

 

Dengan struktur ekonomi Indonesia yang mayoritas ditopang oleh konsumsi rumah tangga, 

stimulus dalam bentuk perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat tentu sudah 

sangat tepat. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah stimulus bagi dunia usaha dan 

UMKM. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan stimulus bagi dunia usaha bukan 

terbatas pada insentif perpajakan saja namun termasuk bantuan yang lebih riil. Berkaca dari 

apa yang dilakukan Australia misalnya, selain stimulus ‘JobSeeker’ yang diperuntukkan bagi 

rumah tangga yang terdampak, pemerintah juga memberikan stimulus ‘JobKeeper’ bagi dunia 

usaha. Melalui stimulus ini, sektor-sektor usaha yang terdampak secara signifikan oleh 

pandemi COVID-19 akan mendapatkan bantuan tunai dalam bentuk subsidi gaji pegawai. 

 

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan stimulus ‘JobKeeper’ di 

Indonesia, khususnya bagi UMKM di sektor-sektor yang terdampak. Kebijakan ini diyakini 

akan dapat mengatasi dilema yang dihadapi pelaku bisnis, yaitu antara mempertahankan 

pegawai namun dengan risiko menghadapi kebangkrutan karena operasi terhenti atau 

melakukan PHK untuk mengurangi beban operasional. Dengan kata lain, stimulus tersebut 

selain mencegah UMKM dari kebangkrutan juga akan dapat membantu mempertahankan daya 

beli masyarakat. Sebagai persyaratannya, UMKM penerima stimulus diwajibkan terdaftar 



 

 

sebagai wajib pajak dan akan dimonitor kewajiban perpajakannya. Cara ini sekaligus akan 

meningkatkan coverage basis pajak di sektor usaha informal yang selama ini menjadi tantangan 

terbesar perpajakan di Indonesia. Konsekuensi dari kebijakan ini tentu saja semakin 

meningkatnya beban pembiayaan pemerintah. Namun, stimulus ini diyakini akan lebih 

sustainable dalam jangka panjang karena akan berdampak pada meningkatnya tax ratio di 

Indonesia. 

 

Memburuknya kinerja ekonomi, anjloknya penerimaan pajak, melebarnya defisit, dan 

meningkatnya utang menjadi hal yang tak terhindarkan di tengah pandemi COVID-19, bukan 

hanya di Indonesia tapi juga hampir di seluruh negara di dunia. Yang membedakan tentunya 

formulasi kebijakan yang diambil untuk memulihkan kondisi ekonomi. Kebijakan ‘New 

Normal’ yang diambil pemerintah memberikan harapan besar bagi pelaku bisnis akan kembali 

bergeraknya roda perekonomian. Namun tanpa dukungan stimulus yang konkret dan tepat 

sasaran dari pemerintah, akan sangat sulit bagi pelaku bisnis untuk kembali bangkit. Stimulus 

yang ada saat ini, khususnya yang terkait dunia usaha dan UMKM, masih perlu ditingkatkan. 

Bukan hanya stimulus dalam bentuk insentif perpajakan, namun stimulus yang lebih riil yang 

dapat membantu dunia usaha untuk kembali bangkit. Dengan mengoneksikan pemberian 

stimulus dengan kewajiban perpajakan, kebijakan pemulihan ekonomi nasional diyakini akan 

lebih sustainable sehingga dapat mencegah Indonesia masuk ke dalam pusaran debt spiral. 

Yang tidak kalah pentingnya, kebijakan ‘New Normal’ harus dibarengi dengan disiplin yang 

tinggi terhadap penerapan protokol kesehatan. Jika tidak, ancaman gelombang kedua COVID-

19 dan semakin terpuruknya ekonomi Indonesia akan tidak terhindarka 
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Tantangan Perdagangan Internasional dan Tindakan yang Perlu Diambil 

Muhammad Putra Hutama 

Kurang lebih 7 Bulan sudah krisis kesehatan yang disebabkan oleh COVID19 melanda dunia. 

Meskipun beberapa negara sudah melonggarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial 

dan menerapkan kebijakan New Normal, permasalahan tidak serta merta berkahir. Krisis 

kesehatan ini sangat berdampak langsung ke berbagai sektor tak terkecuali ekonomi dan 

perdagangan internasional. Prediksi dari berbagai macam lembaga atau organisasi 

international seperti IMF menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami 

penurunan hingga negatif 3% (IMF, 2020). 

 

Dengan menurunnya Pendapatan Domestik Bruto Global berarti akan menurunnya juga 

tingkat perdagangan internasional. Menurut gravity model yang dibangun oleh Jan Tinbergen 

(1962), tingkat perdagangan internasional suatu negara dipengaruhi oleh economy size yang 

diukur oleh PDB negara asal dan negara tujuan serta jarak atau biaya transportasi logistik 

kedua negara tersebut. 

 

Gambar 5. Performa Neraca Perdagangan Indonesia 

Sumber: Kemeterian Perdagangan dan BPS 2020 

 

Penurunan perdagangan international dipastikan berasal dari supply shock yaitu PDB yang 

turun dari negara eksportir serta demand shock yaitu turunnya PDB dari negara tujuan ekspor. 

Menurut IMF dalam World Economic Outlook April 2020, perdagangan internasional akan 

mengalami penurunan yang tajam sebesar negatif 11% (IMF, 2020). 
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Menurut data Trademap, beberapa negara tercatat mengalami neraca defisit pada awal tahun 

2020 diantaranya Jepang (2 Miliar USD), Spanyol (3.7 Miliar USD), Perancis (9.4 Miliar 

USD), Inggris (17.3 Miliar USD), dan Amerika Serikat (73 Miliar USD). Sedangkan 

Singapura dan Jerman mengalami penurun surplus perdagangan dari tahun 2019. 

 

Akan tetapi performa neraca perdagangan Indonesia selama periode Januari – Maret 2020 

menunjukan angka surplus. Hal ini bahkan menunjukan performa yang lebih baik dari neraca 

perdagang periode Januari dan Maret 2019 bahkan tahun 2019 dan 2018 Indonesia mengalami 

defisit neraca perdagangan. Meskipun hal tersebut masih sangat sementara dan dapat berubah 

di kuartal II mengingat krisis kesehatan masih berlangsung sampai saat ini bahkan neraca 

perdagangan bisa defisit dikarenakan pada kuartal ke-2 pemerintah baru memberlakukan 

kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penyebaran COVID meningkat tajam 

diseluruh negara. 

 

Mengapa Perdagangan Global Menurun? 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus COVID-19 bermula dari Tiongkok. Selama 

kurun waktu kurang lebih 3 bulan Tiongkok mengambil kebijakan lockdown sehingga selama 

itu juga pabrik - pabrik dibeberapa kota berhenti beroperasi. Dengan berhentinya produksi di 

beberapa kota di Tiongkok menyebabkan produksi di beberapa negara termasuk Indonesia 

juga terganggu baik produksi barang input, intermediate, dan final goods. Terdapat 20% 

Global supply chain yang berada di Tiongkok, dapat dipastikan hal tersebut memutus supply 

chain serta membuat produksi dan ekspor dari beberapa negara menurun. 

 

Selain produksi dari barang yang terhambat, pendistribusian barang pun juga terhambat. 

Beberapa pelabuhan dan angkutan barang berhenti beroperasi dikarenakan kebijakan 

pembatasan sosial atau lockdown. Sebagai contoh di Indonesia khususnya Surabaya jumlah  

 

truk yang beraktifitas sebagai pengangkut barang ekspor dan impor merosot 40% (Ginanjar, 

2020). Selain itu, terdapat perubahan pola perdagangan global yang semakin meningkatnya 

ketidakpastian akibat dari berbagai faktor. Faktor pertama adalah masih berlanjutnya perang 



 

 

dagang antara AS dan Tiongkok yang masih berlarut larut sejak 2018. Meskipun sudah 

beberapa kali AS dan Tiongkok mengadakan negosiasi, diprediksi perang dagang masih 

berlangsung. 

 

Faktor kedua adalah saat ini mulai terjadi de-globalisasi atau Diminishing Globalization. Hal 

ini terjadi karena setiap negara berusaha untuk memproteksi kepentingan nasionalnya masing 

masing. Diprediksi setiap negara akan meingkatkan hambatan impor untuk setiap produk yang 

masuk baik dari sisi tarif maupun non-tarif. Lebih lanjut, setiap negara akan membangun 

produksi dalam negeri lebih besar lagi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setiap negara 

akan mencoba tidak bergantung kepada 1 atau 2 negara mengingat dengan ketidakpastian yang 

terjadi karena Perang Dagang AS-Tiongkok dan wabah COVID19. 

 

Apa yang harus Indonesia lakukan? 

Agar dapat menjaga ekspor Indonesia, ada beberapa hal yang harus pemerintah lakukan. 

Pertama, meningkatkan jumlah calon potensial pasar dengan cara meningkatkan perjanjian 

dagang dan kedua pemerintah harus meningkatkan produksi dalam negeri dengan cara menarik 

investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. 

 

Setiap negara tidak boleh hanya bergantung kepada beberapa negara termasuk dalam urusan 

perdagangan internasional. Indonesia harus mempercepat dan meningkatkan jumlah 

perjanjian dagang guna mengembangkan pasar yang lebih luas lagi serta mengurangi 

ketergantungan terhadap negara traditional market Indonesian export destinations. Saat ini 

Indonesia masih sangat bergantung dengan 3 negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu 

Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Saat ini Indonesia memiliki perjanjian dagang dalam 

proses ratifikasi sebanyak 6 perjanjian sedangkan 18 perjanjian yang sedang berjalan dan 

diinisiasi. Pemerintah harus bisa lebih mempromosikan produk Indonesia khususnya kepada 

negara non-tradisional melalui perjanjian dagang agar produk Indonesia dapat lebih 

competitive dibanding dengan produk dari negara lain. 

 



 

 

Tabel 4. Indonesian Trade Agreement: Concluded, on Going, and Initiated negotiations 

 

Concluded/Ratification On-Going Negotiation Initiated 

Negotiations 

Indonesia-EFTA CEPA Indonesia-EU CEPA Indonesia-Marocco 

PTA 

Indonesia-Australia CEPA Indonesia-Iran PTA Indonesia-Sri Lanka 

ASEAN Agreement on E- Commerce Indonesia-Pakistan Trade 

in Goods Agreement 

Indonesia-Kenya PTA 

ASEAN Trade in Service Indonesia-Turkey CEPA Indonesia-Nigeria 

PTA 

Asean-Hongkong FTA & Investment 

Agreement 

Indonesia - Tunisia CEPA Indonesia -SACU 

PTA 

ASEAN-Japan CEPA Indonesia - Bangladesh 

PTA 

Indonesia -Peru 

Indonesia-Mozambique Indonesia- Korea CEPA ASEAN-European 

Union FTA 

 ASEAN-Australia-New 

Zealand FTA 

ASEAN-European 

Union FTA 

 Asean-India FTA Asean-Canada FTA 

Sumber: Kementerian Perdagangan 

 

 

Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan output atau produksi dengan cara 

menarik investasi khususnya untuk beberapa sektor unggulan Indonesia. Indonesia memiliki 

peluang untuk mendapatkan penanaman modal asing yang berasal dari realokasi investasi dari 

Tiongkok. Seperti yang kita ketahui beberapa perusahaan multinasional berencana me-

realokasi investasi dari Tiongkok. Realokasi beberapa perusahaan dikarenakan sudah terlalu 

tingginya ketergantungan dunia terhadap Tiongkok serta menurunkan ketidakpastian akibat 

perang dagang yang melibatkan Tiongkok dan Amerika Serikat 

 

Pemerintah harus memastikan realokasi tersebut setidaknya ada beberapa persen masuk ke 

Indonesia guna meningkatkan produksi dalam negeri. Diharapkan dengan peningkatan 

produksi dalam negeri akan selaras dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia. 
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Kebijakan Perkotaan di Dunia Dalam Memulihkan Ekonomi 

Achyar Al Rasyid 

 

Dengan lebih dari 100 negara di dunia mengalami kondisi yang tidak normal (lockdown, 

pembatasan sosial, dsb), pandemi COVID-19 menciptakan kondisi “shock” secara ekonomi. 

Kondisi ini merupakan kondisi terberat di abad ke-21 setelah krisis keuangan global pada 

tahun 2008.1 Diperkirakan bahwa setiap bulan dari kondisi yang tidak normal, dapat 

menurunkan dua poin persentase dalam pertumbuhan PDB tahunan.2 Guncangan sistemik ini 

memicu penghentian produksi global, menabrak rantai pasokan di seluruh dunia, penurunan 

tajam dalam konsumsi bersama dengan jatuhnya kepercayaan dan penurunan tajam dalam 

layanan yang mencerminkan konsekuensi dari pembatasan aktivitas dan menjaga jarak sosial, 

terutama dalam pengelolaan perkotaan.1 

 

Selama beberapa bulan terakhir, banyak langkah yang telah diterapkan untuk mengendalikan 

virus dan mencoba untuk meminimalisir orang yang datang ke rumah sakit dan 

mempersiapkan infrastruktur kesehatan. Awalnya, prioritas paling mendesak adalah 

meminimalisir hilangnya nyawa dan menjaga kesehatan. Namun, pandemi ini juga 

menciptakan krisis ekonomi dan sosial yang besar.1 Banyak negara, khususnya perkotaan 

yang telah mengakhiri kebijakan pembatasan sosial dan selanjutnya dilakukan kebijakan awal 

jangka pendek yang seterusnya perlu dikombinasikan dengan kebijakan jangka panjang yang 

bertujuan untuk pemulihan. Ini memerlukan upaya terkoordinasi di semua tingkat 

pemerintahan dan pemangku kebijakan untuk memenuhi tantangan ini. 

 

Krisis COVID-19 memberikan kesempatan bagi penduduk kota dan perencana untuk 

memikirkan kembali secara drastis secara komprehensif bagaimana proses jalannya kehidupan 

perkotaan selama ini. Sampai batas tertentu “kehidupan setelah COVID-19” akan menjadi 

“kehidupan dengan COVID-19”, maka kebutuhan untuk membangun kembali kota secara 

jangka panjang berdasarkan pada pendekatan baru untuk ruang kota yang memperhitungkan 

kebutuhan yang berbeda dan bergeser dari logika mobilitas dan aksesibilitas ke fasilitas dan 

layanan dasar.1 



 

 

Garis Besar Langkah Perkotaan 

Ketika COVID-19 menyebar ke seluruh kota di seluruh dunia, dengan memberikan dampak 

buruk pada komunitas lokal dan kesejahteraan penduduk, banyak pemerintah daerah berada 

di garis depan dalam memerangi wabah tersebut. Sementara sebagian besar pemerintah 

nasional mengambil langkah untuk meminimalkan penyebaran virus, kota-kota di banyak 

negara menjalanlan peran penting untuk menghadapi tantangan kebijakan COVID-19 di 

lapangan. Di banyak negara, peran kota memiliki 2 fungsi :1
 

1. Di satu  sisi,  kota  telah  bertindak  sebagai kendaraan  implementasi  dari  kebijakan  nasional 

seperti dukungan ditingkat lokal dan penegakan langkah-langkah pembatasan sosial, dengan 

seluruh sumber daya dan kapasitas mereka (yaitu polisi kota) atau dengan hak prerogatif lokal 

mereka (yaitu penutupan taman umum) dan kebun); dan 

2. Di sisi lain, kota-kota telah mempelopori respons inovatif yang lebih bottom-up sementara 

menggunakan teknologi atau sumber daya lainnya dan membangun kedekatannya yang unik 

dengan warga (yaitu perhatian pada kelompok rentan).1 

 

 

Dari hasil kebijakan lebih dari 40 kota yang dikumpulkan, terdapat 6 poin kebijakan yang 

dilakukan pemerintah kota dalam merespon Pandemi COVID-19 ini. Yaitu :1 

1. Memastikan terjaganya jarak dan pembatasan sosial. 

2. Mengatur praktik tempat kerja dan pola perjalanan (mobilitas) 

3. Tindakan yang ditargetkan untuk kelompok rentan 

4. Pelayanan tingkat lokal, terutama air bersih dan limbah 

5. Dukungan untuk pemulihan bisnis dan ekonomi 

6. Memastikan masyarakat dapat berkomunikasi jarak jauh dan menyediakan peralatan untuk 

mendukung digitalisasi1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Enam Poin Kebijakan Pemerintah Kota1 Tindakan Jangka Pendek-Menengah 

Mendukung Bisnis dan Pemulihan Ekonomi 

 

Disamping pemerintah nasional di seluruh dunia mengumumkan langkah-langkah untuk 

melindungi ekonomi mereka dari kejatuhan ekonomi yang sangat besar dari krisis COVID-19, 

pemerintah kota juga memiliki peran dalam mendukung usaha kecil dan menengah, 

menyediakan pembiayaan untuk membantu usaha yang kurang beruntung, dan 

memberdayakan bisnis untuk berada di posisi terkuat yang mungkin untuk bangkit kembali dari 

krisis. Berbagai macam kebijkaan perkotaan dunia yang dilakukan dirangkum menjadi 7 

kebijakan, yaitu :1 

 

1. Layanan Konsultasi Untuk UKM 

Bilbao (Spanyol) telah menerapkan langkah-langkah spesifik yang ditujukan untuk 

mendukung wirausahawan, penjual eceran kecil, dan UMKM melalui layanan konsultasi yang 

diselenggarakan oleh Dewan Kota, yang menawarkan bantuan melalui saluran telepon dan 

online.3 Di Kota Yokohama (Jepang) didirikan khusus kantor konsultasi untuk usaha kecil dan 

menengah pada tanggal 30 Januari 2020 .4 Kota Lisbon (Portugal) telah membentuk tim 



 

 

pendukung untuk perusahaan mikro, kecil, dan menengah untuk memastikan informasi 

tentang semua dukungan yang ada menjangkau perusahaan-perusahaan ini. Serta konsultasi 

untuk mengurangi dampak krisis dan mendorong pemulihan ekonomi. Tim ini terdiri dari 

berbagai macam latar belakang praktisi dan akademisi yang memiliki spesialisasi dalam 

pemulihan ekonomi.5 Kota Paris (Prancis) mengadakan pertemuan mingguan dengan serikat 

pekerja profesional, asosiasi perdagangan, dan mitra ekonomi.6 

 

2. Mengalokasikan dan Mengumpulkan Sejumlah Dana 

Walikota Milan (Italia) mengalokasikan dana sejumlah 3 juta EUR yang telah disetujui oleh 

Dewan Kota, selain itu Walikota juga mengumumkan  pengumpulan  dana  bantuan  bersama 

untuk membantu mereka yang paling membutuhkan dan untuk mendukung pemulihan 

kegiatan kota. Dana tersebut, dikumpulkan secara terbuka dari partisipasi warga, perusahaan, 

dan asosiasi. Pengumpulan dana tersebut mencapai angka 800.000 EUR pada hari pertama 

(14 Maret 2020).7 Kota King County (AS) bersama dengan organisasi-organisasi filantropi 

berkumpul untuk membentuk dana bantuan dan menciptakan halaman website/aplikasi 

penghubung sumbangan bagi orang-orang untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan 

dan memberikan apa yang mereka bisa.8 Kota Seattle (AS) mengumpulkan dana bantuan dari 

perusahaan teknologi besar .9 

 

3. Memberikan Keringanan Pajak 

Dewan Kota Madrid (Spanyol) telah menyetujui pemotongan pajak sebesar 63 juta EUR atas 

penerimaan dari Pajak Kegiatan Ekonomi dan pajak untuk waktu luang, perhotelan dan 

perusahaan komersial, agen perjalanan dan department store, dengan syarat mereka 

mempertahankan  proses  pekerjaan  beserta  para  pekerjanya  sampai  pekerja  akhir   tahun.10 

Kota Montréal (Kanada) menawarkan dukungan keuangan darurat dan mengambil langkah-

langkah untuk membantu bisnis. Langkah-langkah bantuan termasuk penundaan pajak kota, 

bantuan keuangan darurat, dan moratorium modal serta bunga.11 Kota Seattle (AS) 

mengumumkan akan membebaskan hukuman finansial untuk bisnis yang membayar pajaknya 

terlambat.12 Kota Braga (Portugal) menerapkan pembebasan total pajak kota untuk 

penggunaan  ruang  publik  dan  iklan  untuk  semua  bisnis  lokal  yang   tutup   untuk   umum. 

InvestBraga memberikan bantuan kepada komunitas bisnis mengenai persyaratan jaminan 

sosial, bimbingan teknis tentang insentif bisnis dan bantuan khusus untuk perusahaan 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#endnotea0z78
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4. Memberikan Pinjaman 

New York City (AS) telah membuat kebijakan dukungan lokal untuk UKM, termasuk pinjaman 

tanpa bunga yang harus dibayar lebih dari 15 hingga 20 tahun untuk perusahaan dengan 

karyawan di bawah 100, untuk pinjaman hingga USD 75.000, dengan menunjukkan tanda bukti 

penurunan pelanggan hingga 25%. Kota Tokyo (Jepang) telah menanggung pembayaran 

sebanyak satu kali untuk UKM yang mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran 

virus lebih lanjut, seperti menangguhkan pembayaran penggunaan fasilitas mereka. Selain itu, 

program pinjaman darurat dan layanan konsultasi gratis diberlakukan untuk UKM yang terkena 

dampak krisis.14 Di Kota Buenos Aires (Argentina), Bank umum yaitu Banco Ciudad, , 

meluncurkan program pinjaman baru dengan tujuan memberikan dana kepada perusahaan 

kecil dan menengah untuk pembayaran gaji karyawan mereka. Semua skema pinjaman 

diturunkan suku bunganya secara signifikan dengan kisaran antara 20% dan 24% dari jumlah 

nominal suku bunga tahunan normal.15 

 

5. Memberikan Subsidi dan Dukungan Kepada Pemegang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Kota Tokyo (Jepang) memberikan subsidi untuk usaha kecil dan menengah untuk mendukung 

biaya pemasangan peralatan dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mempromosikan 

produk mereka.16 Kota Milan (Italia) telah menerapkan program yang disebut "Partita AttIVA", 

yang memberikan dukungan ekonomi kepada pemegang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 

memfasilitasi pelatihan dan materi profesional (yaitu peralatan profesional, mesin, dll.) Dan 

investasi untuk pengembangan bisnis mereka (yaitu berupa perangkat lunak).17 

 

6. Memberikan Pembebasan Sewa Komersial dan Fiskal 

Kota Paris (Prancis) telah mengembangkan skema untuk mendukung dan mendukung agen 

ekonomi seperti pembebasan sewa jalan, teras, dan pajak kota lainnya untuk bisnis tertutup dan 

LSM.18 Kota Lisbon (Portugal) juga telah memberikan pembebasan penuh dari pembayaran 

sewa untuk semua perusahaan komersial di ruang kota dan semua tempat sosial, budaya, 

olahraga dan lembaga rekreasi yang menempati di ruang kota, sampai dengan 30  Juni  2020.19 

Kota Porto (Portugal) telah menerapkan pengecualian dari pembayaran sewa oleh pedagang, 

yang memiliki perjanjian sewa komersial dengan properti kota atau local.20 Kota Viano do 

Castelo (Portugal) telah memberikan  



 

 

 

pengecualian dari pembayaran sewa untuk perusahaan yang berlokasi di Taman Bisnis Praia 

Norte dan inkubator bisnis pada bulan April dan Mei. Pada tanggal 26 Maret 2020 Dewan 

Kota Reykjavík (Islandia) dengan suara bulat menyetujui Rencana Tindakan Darurat sebagai 

tanggapan awal terhadap krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Rencana tersebut 

berisi 13 langkah, termasuk penangguhan biaya, peningkatan cakupan fleksibilitas untuk 

rumah dan bisnis, dan pengurangan biaya real estat.21 

 

7. Mendukung Produksi dan Distribusi Lokal 

Kota Vila Nova de Famalicao (Portugal) telah mengembangkan pasar untuk perdagangan lokal, 

bersama dengan entitas ekonomi dan program untuk mendorong konsumsi produk lokal. Ini 

juga mempromosikan distribusi lokal dan rantai pasokan dalam kemitraan dengan koperasi, 

perusahaan, distributor, restoran, perdagangan supermarket. Ini telah menciptakan saluran 

bantuan untuk menjawab pertanyaan tentang tindakan nasional untuk perusahaan dan untuk 

pertukaran kerja local.22 Kota Paris (Prancis) membantu menghubungkan bisnis independen 

dan entitas logistik untuk mengirimkan barang, dan mendukung sektor pertanian dan sirkuit 

distribusi sebelah dengan memungkinkan asosiasi petani lokal untuk terus mengirimkan dan 

mempertahankan beberapa pasar terbuka.23 Kota Sydney (Australia) telah menerbitkan 

rancangan Strategi Perencanaan Sydney Pusat untuk berkontribusi pada pemulihan pasca- 

COVID-19 dan mata pencaharian masa depan, dengan, di antara unsur-unsur lain, mendukung 

pekerjaan lokal.24 
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Gambar 7. Tujuh Kebijakan Perkotaan di Dunia dalam Memulihkan Perekonomian Kota 

Perkotaan di Indonesia Perlu Berinisiatif 

Setiap perkotaan memiliki karakteristik masing-masing sehingga kebijakan dan 

pengelolaannya pun berbeda-beda. Namun kota-kota di Indonesia dapat melihat dan belajar 

dari yang dilakukan oleh kota- kota lain di dunia dalam membuat kebijakan untuk memulihkan 

perekonomian kota. Jika memang kebijakan di kota lain di dunia tepat dan baik pengaruhnya, 

suatu kota di Indonesia dapat melakukan telaah kajian contoh kebijakan tersebut disesuaikan 

dengan kondisi di kota tersebut, baik secara undang- undang dan peraturannya, maupun secara 

karakteristik kotanya, baik secara fisik, kelompok masyarakat, usia masyarakat, tingkat taraf 

hidup, dsb. Langkah selanjutnya adalah jika sesuai bisa diterapkan, jika kurang sesuai bisa 

dilakukan modifikasi jika ingin menerapkan. Satu hal yang pasti, aktor-aktor pembangunan 

kota, khususnya pemerintah kota tidak bisa berdiam diri dan menunggu arahan dari 

pemerintah pusat. Perlu langkah inovatif dan inisiatif dalam menanggulangi kondisi pandemi 

ini, karena ini adalah kondisi yang extraordinary, perlu ada kebijakan yang extraordinary juga 

untuk diterapkan agar perekonomian kota dapat kembali pulih. 
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Momentum Keberlanjutan Lingkungan dalam Pemulihan 

Ekonomi 

Hadi Prasojo 

 

 

Saat ini dunia sedang mengalami krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19, yang juga 

menyebabkan adanya krisis ekonomi. Krisis ini juga berdampak pada peningkatan kualitas 

lingkungan salah satunya dari penurunan tingkat emisi CO2 sektor energi. Proyeksi penurunan 

tingkat emisi CO2 sektor energi global akibat pandemi COVID-19 pada 2020 ini jauh lebih besar 

dibandingkan yang telah terjadi akibat kejadian krisis finansial maupun Perang Dunia II seperti 

yang ditampilkan pada Gambar 

1. Hal ini dikarenakan penurunan drastis permintaan energi semenjak diberlakukannya 

berbagai kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat untuk mengurangi kemungkinan 

penularan COVID-19. 

 

Gambar 8. Perubahan tingkat emisi CO2 sektor energi global 

Sumber: IEA (2020) 

 

 

Sayangnya penurunan tingkat emisi CO2 sektor ini disinyalir hanya akan berlangsung 

sementara dalam jangka pendek saja. Mengingat berbagai negara telah mulai melakukan 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/annual-change-in-global-energy-related-co2-emissions-1900-2020


 

 

relaksasi kebijakan pembatasan mobilisasi masyarakat, memberikan berbagai kebijakan 

stimulus ekonomi, dan melakukan pemulihan kegiatan ekonominya. Proses pemulihan 

ekonomi ini memang dapat dilihat dari dua sisi bagi perspektif lingkungan. Pada satu sisi, resiko 

pemulihan krisis ekonomi membutuhkan dana yang besar dengan kapasitas yang terbatas 

sehingga akan mengurangi pendanaan program peningkatan kualitas lingkungan. Sedangkan 

sisi lainnya, kondisi ini justru dapat dijadikan sebagai momentum untuk memastikan 

keberlanjutan lingkungan global dalam jangka panjang. Sesuai dengan komitmen yang telah 

disepakati termasuk pada Paris Agreement maupun Sustainable Development Goals. 

 

Pemulihan ekonomi 

Selain upaya yang terus dilakukan dalam mengatasi dampak pandemi di sisi sektor kesehatan, 

pemulihan juga dilakukan dalam sektor ekonomi oleh berbagai negara. Proses pemulihan 

ekonomi secara makro umumnya berfokus pada memperbaiki tingkat kesejahteraan (baik 

tingkat kemiskinan maupun pengangguran) dan tingkat pertumbuhan. Di sisi tingkat 

kesejahteraan, dibutuhkan kebijakan yang mendukung baik berupa perlindungan sosial 

terutama untuk masyarakat yang rentan maupun perlindungan dunia usaha untuk menjaga 

lapangan pekerjaannya. 

 

Di sisi tingkat pertumbuhan, dibutuhkan kebijakan untuk menggenjot aktivitas ekonomi, 

mengingat berbagai proyeksi pertumbuhan ekonomi negatif dari beberapa institusi. Kondisi ini 

dapat digunakan kembali untuk mengingat konsep pertumbuhan hijau, pertumbuhan yang 

menggunakan sumberdaya secara berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan hijau, berbagai 

aktivitas ekonomi yang melemah ini perlu didukung oleh berbagai respon kebijakan 

 

Rekomendasi respon kebijakan 

Jika disarikan dari beberapa laporan baik yang dikeluarkan oleh OECD, Partners for Inclusive 

Green Economy, maupun IEA terdapat beberapa opsi respon kebijakan yang dapat dilakukan 

dalam rangka pemulihan ekonomi namun tetap dalam koridor mendukung keberlanjutan 

lingkungan termasuk mendukung pertumbuhan hijau di situasi krisis akibat COVID-19 saat 

ini, diantaranya yaitu: 

 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-low-carbon-transition-impacts-and-possible-policy-responses-749738fc/
https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/GEC-Reports/PIGE-COVID-10PriorityOptionsforaJustGreenTransformativeRecovery.pdf
https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/GEC-Reports/PIGE-COVID-10PriorityOptionsforaJustGreenTransformativeRecovery.pdf
https://www.greeneconomycoalition.org/assets/reports/GEC-Reports/PIGE-COVID-10PriorityOptionsforaJustGreenTransformativeRecovery.pdf
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery


 

 

• Menghindari melemahnya kebijakan lingkungan. 

Kondisi krisis memungkinkan adanya permintaan relaksasi kebijakan lingkungan (berupa 

penurunan standar maupun penundaan kebijakan) dari pelaku usaha. Namun, hal tersebut harus 

dihindari mengingat dibutuhkan kepastian dan kestabilan jangka panjang untuk investasi 

aktivitas rendah karbon. Selain itu, akan sulit untuk mengembalikan kembali standar 

lingkungan jika dilakukan relaksasi sementara, dilihat dari sudut pandang ekonomi politik. 

 

• Membantu pengelolaan masalah likuiditas dunia usaha khususnya perbaikan kualitas 

lingkungan.  

Kondisi krisis memungkinkan banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan dan membutuhkan 

dukungan. Stimulus yang diberikan harus mendukung khususnya perusahaan yang bergerak pada 

sektor energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi rendah karbon lainnya. Sebagai contoh, 

Amerika Serikat memberikan dana talangan (bailout) kepada industri otomotifnya pada krisis 

finansial global dengan kesepakatan tentang peningkatan standar efisiensi bahan bakarnya. Selain 

perbaikan kualitas lingkungan, kebijakan ini juga meningkatkan daya saing industri tersebut. 

 

• Investasi dalam infrastruktur rendah karbon. 

Terdapat banyak peluang investasi dalam infrastruktur rendah karbon, namun pemerintah harus 

memilih proyek yang benar-benar telah siap untuk segera dikonstruksikan (shovel-ready) 

sebagai bagian dari implementasi pemulihan. Contoh proyek infrastruktur tersebut adalah 

peningkatan efisiensi energi bangunan / industri yang dapat membantu menyerap kehilangan 

pekerjaan dari sektor konstruksi, sambil memfasilitasi transisi rendah karbon. Contoh proyek 

infrastruktur lainnya adalah peningkatan jaringan komunikasi, dimana saat ini dibutuhkan 

peningkatan teknologi digital pada masa physical distancing. Selain itu hal ini juga mampu 

mendukung perubahan perilaku masyarakat yang dapat membantu transisi rendah karbon, 

melalui fasilitas teleworking dan broadband berkecepatan tinggi. 

 

• Mempertahankan dukungan pada inovasi dan start-ups teknologi rendah karbon. 

Selain penelitian dan pengembangan tahap dasar, dukungan dukungan yang diharapkan 

termasuk penyebaran dan demonstrasi komersial membantu pencapaian skala pasar melalui 

pembagian risiko antara sektor publik dan swasta. Mengingat bahwa kebijakan di masa 

pemulihan umumnya berfokus pada penyelamatan perusahaan yang sudah ada, namun pada 

masanya ketika ekonomi kembali berjalan normal, kemunculan dan pertumbuhan inovasi dan 



 

 

start-ups lah yang krusial dibutuhkan dalam pengembangan teknologi rendah karbon. 

 

• Melakukan penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan komitmen terhadap harga 

karbon.  

Dukungan investasi pada infrastruktur dan teknologi rendah karbon tidak akan mampu 

memberikan hasil maksimal jika tidak dibarengi dengan sinyal regulasi terkait karbon 

lainnya yang selaras. Sebagai contoh, investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat 

maupun Uni Eropa pada tahun 2009 pasca krisis finansial global untuk proyek carbon 

capture and storage (CCS) tidaklah berjalan maksimal dikarenakan sinyal harga karbon 

yang rendah. Oleh karena itu, upaya penghapusan subsidi maupun kompensasi bahan bakar 

fosil (terutama yang tidak tepat sasaran) dan pemberian pajak secara bertahap dalam jangka 

panjang juga penting dilakukan. Disamping itu kebijakan ini dapat menghasilkan dana yang 

sangat dibutuhkan untuk mengurangi tekanan pada kapasitas dalam fase pemulihan. 

Langkah-langkah kebijakan lain termasuk peraturan dan standar perlu melengkapi regulasi 

harga karbon dalam mendorong transisi. Dibutuhkan kepastian pengeluaran kompensasi 

yang memadai untuk menghindari pembagian beban yang tidak adil dalam rangka 

meningkatkan penerimaan politik atas harga karbon. 

 

Tentunya opsi-opsi respon kebijakan dalam perspektif global diatas perlu untuk dikaji lebih 

mendetail dengan data dan struktur ekonomi Indonesia saat ini. Mengingat tidak ada yang 

dinamakan one-size- fits-all solution termasuk dalam kebijakan ekonomi. Kajian berupa 

cost-benefit analysis baik ex-ante dan ex-post menggunakan metrik terukur diharapkan 

dapat memberikan pemahaman dampak ekonomi dan lingkungan dari respon kebijakan, 

sehingga dapat dijadikan proses evaluasi perancangan kebijakan yang lebih efektif ke 

depan. 

 

Sebagai penutup, belajar dari bagaimana kita menghadapi kondisi krisis kesehatan akibat 

pandemi COVID-19 saat ini, kita harus selalu siap menghadapi resiko yang mungkin dapat 

muncul di masa mendatang. Termasuk juga harus memitigasi resiko krisis degradasi 

lingkungan akibat perubahan iklim. Mengutip Winston Churchill, “Never let a good crisis 

go to waste”. Memang krisis saat ini bukanlah kondisi yang bagus dan merupakan saat yang 

berat bagi sektor kesehatan maupun ekonomi. Namun momentum ini juga harus dapat 



 

 

digunakan sebagai evaluasi dan perbaikan untuk menjalankan apa yang kemudian akan 

menjadi “new normal”, termasuk upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

• Indonesia sedang mengalami transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit 

tidak menular 

• Salah satu faktor risiko utama PTM adalah kebiasaan makanan yang tidak sehat. 

• Terdapat beberapa masalah dalam program penanggulangan PTM ditinjau dari perspektif 

pengaturan pola makan yang sehat: belum optimalnya kerjasama lintas sektoral, 

terbatasnya promosi kesehatan, kapasitas pelayanan kesehatan yang belum optimal, dan 

masih lemahnya ketersediaan data dan manajemen program (perencanaan dan evaluasi). 

• Beberapa rekomendasi kebijakan yang patut diterapkan: optimalisasi label gizi dan standar 

makanan sehat, perbaikan kualitas sistem suplai pangan nasional, memperkuat program 

promosi dan konseling kesehatan yang sudah ada, seperti melalui Posbindu PTM, PIS-PK, 

UKS, dan GERMAS. 

 

Pendahuluan 

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang saat ini sedang mengalami transisi 

epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (PTM). Dalam upaya 

penanggulangan PTM, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan berbagai 

kebijakan-kebijakan publik mulai dari peningkatan kualitas sarana prasarana Kesehatan hingga 

monitoring evaluasi di lapangan. Akan tetapi, dalam setiap temuan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas), PTM masih terus mengalami peningkatan prevalensi yang tidak sedikit, yang 

mengindikasikan bahwa kebijakan saat ini masih belum mumpuni untuk mengatasi berbagai 

faktor risiko yang mendasari tingginya kejadian PTM di Indonesia.  

 

Di Indonesia, program penangananan PTM diprioritaskan pada 4 penyakit utama yang menjadi 

penyebab 60% kematian di Indonesia, yakni: penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, 

kanker dan penyakit paru obstruktif kroni dan  pada pengendalian 4 faktor risiko bersama 

yakni: kebiasaan makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol 

(Dirjen P2PTM, 2019). Tulisan ini menyajikan analisa kebijakan dan strategi penurunan faktor 

risiko PTM melalui perspesktif kajian perilaku kesehatan terkait kebiasaan makan (eating 

habit), sebagai salah satu faktor risiko utama PTM di Indonesia. 

 

Status PTM di Indonesia 

Penyakit tidak menular adalah penyebab morbiditas dan mortalitas utama di Indonesia. Data 

dari Usman 2019 menunjukkan 4 PTM: diabetes mellitus, penyakit jantung iskemik, penyakit 



 

 

serebrovaskular dan hipertensi berkontribusi terhadap hampir setengah dari total kematian di 

Indonesia di tahun 2016. 

 

 Gambar 1. Analisa SRS Penyebab Kematian di Indonesia tahun 2016 (Y. Usman 2019) 

 

Selain itu, publikasi World Economic Forum April 2015 menunjukkan bahwa potensi kerugian 

akibat penyakit tidak menular di Indonesia pada periode 2012-2030 diprediksi mencapai 

US$4,47 triliun, atau 5,1 kali GDP 2012, yang mana bila kerugian ini dirinci, yaitu 39.6% 

akibat dari penyakit kardiovaskuler, 15.7% dari kanker, 4.5% dari diabetes mellitus, 18.4% 

dari infeksi saluran pernapasan, dan 21.9% dari gangguan kejiwaan.  

 

Hingga Juli 2014, klaim mencapai Rp3.4triliun untuk kasus rawat jalan dan Rp12.6triliun untuk 

kasus rawat inap. Pada tahun 2016, biaya JKN akibat penyakit katastropik sebesar 

Rp14.585milyar (Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI). Keadaan PTM 

di Indonesia yang cenderung meningkat disebabkan oleh faktor risiko bersama (common risk 

factors). Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat menggeser gaya hidup menjadi 

cenderung berdampak buruk bagi kehidupan jangka panjang, seperti kebiasaan makan sehari 

hari yang menjadi tidak sehat dan berimbang, kurang aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok.  

 

Gambaran Faktor Risiko Bersama Penyakit Tidak Menular Perilaku Kesehatan terkait 

Kebiasaan Makan Berisiko 

Di Indonesia, hanya tersedia sedikit informasi mengenai aspek perilaku dalam pola asupan 

makanan dan pemilihan makanan seperti konsumsi buah dan sayur serta konsumi makanan 

ringan tidak sehat dan makanan jadi. Riskesdas memberikan gambaran kesehatan masyarakat 



 

 

Indonesia serta menghimpun temuan faktor-faktor risiko bersama. Gambaran temuan faktor 

risiko bersama yang difokuskan pada kebiasaan makan dan status gizi orang dewasa (di atas 

18 tahun) dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Faktor Risiko Bersama Penyakit Tidak Menular: Kebiasaan Makan dan Status Gizi 

Dewasa (Riskesdas 2007, 2013, 2018) 

No Faktor risiko Bersama PTM: 

Kebiasaan Makan dan Status Gizi 

Dewasa 

Riskesdas 

2007 (%) 

Riskesdas 

2013 (%) 

Riskesdas 

2018 (%) 

1 Proporsi kurang konsumsi sayur dan 

buah 

93.6 93.5 95.4 

0P: 10.7 

1-2P: 66.5 

3-4P: 18.3 

>5P: 4.6 

2 Obesitas (imt >25) 10.5 14.8 21.8 
 

• Wanita 14.8 32.9 29.3 
 

• Pria 13.9 19.7 14.5 

3 Obesitas sentral 18.8 26.6 31.0 
 

• Wanita 29 56.3 (25-65th) 46.7 
 

• Pria 7.7 43.7 (25-65th) 15.7 

 

Konsumsi Buah dan Sayur dinyatakan cukup apabila mencapai konsumsi 5 porsi sehari setiap 

hari dan dinyatakan kurang apabila tidak mencapai 5 porsi setiap hari. Untuk gambaran 

perilaku kesehatan berdasarkan konsumsi makanan berisiko dapat dilihat pada Tabel 2 di 

bawah ini. 

 

Tabel 2. Gambaran Perilaku Kesehatan Konsumsi Makanan Berisiko berdasarkan Proporsi 

Masyarakat Indonesia (Riskesdas 2018) 
 

>1kali/hari 1-6kali/minggu <3kali/bulan 
 

Setiap hari Sering Sesekali 

Makanan manis 40.1 47.8 12.0 

Minuman manis 61.27 30.22 8.51 

Makanan asin 29.7 43.0 27.3 

Mie Instan 7.8 58.5 33.8 



 

 

Olahan, Pengawet 4.9 23.0 72.1 

Penyedap Rasa 77.6 10.8 11.6 

Makanan berlemak 41.7 45.0 13.2 

Makanan dibakar 5.1 33.9 61.0 

  

Tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi gula, natrium, dan lemak sudah lebih dari batas 

yang dianjurkan. Data zat gizi makro, yaitu Protein, Karbohidrat, dan Lemak, terhadap Energi, 

disajikan dalam rasio (PFC Ratio). Hanya asupan lemak yang memiliki asupan lebih tinggi 

dibanding yang telah dianjurkan, yaitu 27.4%. 

 

Gambaran Asupan Makanan Masyarakat Indonesia 

Rekomendasi asupan makanan disajikan dalam Permenkes RI Nomor 41 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Gizi Seimbang. Rekomendasi asupan lemak tidak lebih dari 25% dari total energi 

setiap hari, yaitu 45gram/hari. Secara nasional, asupan karbohidrat, lemak dan protein 

penduduk Indonesia sebesar 243,9 gram, 52,9 gram dan 61,2 gram. Asupan total lemak hasil 

SKMI tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi Pedoman Gizi Seimbang.  

 

Kemudian, dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, ditetapkan pencantuman informasi 

kandungan gula, garam, dan lemak terhadap makanan jadi dan siap jadi. Kebijakan ini juga 

mengandung pesan kesehatan terkait PTM, yaitu kenaikan risiko hipertensi, stroke, diabetes, 

dan serangan jantung pada konsumsi harian gula lebih dari 50 gram (dari gula putih/pasir, gula 

kelapa, gula aren, permen, sirup, coklat, madu dan lain lain) dengan proporsi 4.8% masyarakat 

Indonesia, natrium lebih dari 2000 mg (dari garam dapur, ikan asindan makanan kemasan) 

dengan proporsi 18.3% masyarakat Indonesia, dan lemak total lebih dari 67 gram (dari 

minyak,daging, jeroan, dan susu dan olahannya) dengan proporsi 26.5% masyarakat Indonesia. 

Perbandingan proporsi masyarakat Indonesia berdasarkan perkotaan dan pedesaan, tidak ada 

perbedaan untuk konsumsi gula, sementara untuk asupan natrium dan lemak, masyarakat 

perkotaan cenderung lebih banyak proporsinya dibandingkan pedesaan. 

 

Konsumsi gula berlebih cenderung meningkat berbanding lurus dengan meningkatnya usia. Di 

samping itu, ditemukan bahwa laki-laki mengkonsumsi gula berlebih sebesar 2 kali lebih 

banyak dari pada perempuan. Konsumsi natrium dan lemak berlebih banyak ditemukan pada 

usia sekolah dan usia produktif yang mana juga lebih banyak ditemukan pada laki-laki. 



 

 

Selanjutnya, konsumsi lemak berlebih ditemukan lebih banyak pada kelompok status ekonomi 

tinggi. Analisis lanjut menunjukkan 53,7% penduduk mengonsumsi garam di atas batas yang 

dianjurkan yaitu 5 gram per orang per hari. Hal ini menjadi penting untuk segera 

diatasi/dicegah karena terkait dengan meningkatnya risiko terjadinya penyakit tidak menular. 

 

Gambaran Strategi dan Evaluasi secara Keseluruhan 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) telah disusun 

beberapa strategi pemerintah untuk mengatasi kondisi PTM di Indonesia khususnya untuk 

periode 2015-2019. Adapun strategi yang dilakukan dalam peraturan tersebut mengacu pada 

agenda Global WHO, World Health Assembly, yang terdiri atas 3 pilar, yaitu pencegahan 

primer, penguatan pelayanan kesehatan, dan surveilans). Tiga pilar tersebut kemudian 

diterapkan di kawasan regional SEARO-WHO.  

 

Namun dalam konteks regional ini, negara anggota wilayahnya termasuk Indonesia dianjurkan 

untuk membagi 3 pilar tersebut menjadi 4 area strategis yang di Indonesia kemudian disebut 

sebagai strategi nasional atau rencana aksi nasional dengan tujuan untuk mencapai target yang 

tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan 

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan 2015-2019 serta mendukung sasaran 

Action Plan for the Prevention and Control of NCDs in South East Asia 2013-2020 dan Global 

Action Plan For the Prevention and Control of NCDs 2013-2020.  

 

Empat area strategis yang dijalankan dibawah direktorat pencegahan dan pengendalian 

penyakit tidak menular (P2PTM) Kemenkes RI adalah: 

1. Advokasi, kerjasama, bimbingan dan manajemen PTM  

2. Promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan 

masyarakat  

3. Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta kolaborasi sektor swasta 

dan profesional  

4. Penguatan surveilans, pengawasan dan riset PTM 



 

 

 

Gambar 1. Program Indonesia Sehat (Modifikasi diagram pada http://www.p2ptm.kemkes.go.id 

berdasarkan SEARO - WHO)

 

 

Gambar 2. Kerangka Pikir Strategi Penanggulangan Penyakit Tidak Menular di Indonesia 

(Sumber: Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2015 – 2019) 

http://www.p2ptm.kemkes.go.id/


 

 

Penyusunan beberapa rencana aksi nasional tersebut merupakan refleksi dari evaluasi kinerja 

sebelumnya yang sudah mencapai beberapa pengembangan yang mendukung program 

pencegahan dan pencegahan PTM 2010-2015 di Indonesia, seperti pengembangan regulasi, 

pengembangan pedoman, pengembangan modul pelatihan dan penguatan pelayanan kesehatan 

PTM pada Puskesmas. Akan tetapi, ada beberapa aspek yang menjadi tantangan saat itu, seperti 

(1) Dukungan terhadap program penanggulangan PTM, (2) Perilaku masyarakat berisiko PTM, 

(3) Kapasitas pelayanan untuk penyakit PTM, dan (4) data untuk manajemen program 

(perencanaan dan evaluasi).  

 

Berbagai Tantangan dalam Periode 2015-2019  

• Belum optimalnya dukungan terhadap program penanggulangan PTM, yang diperinci 

sebagai beirkut: 

• Komitmen pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah masih belum optimal; 

• Kemitraan/kerjasama lintas program dan lintas sector belum optimal; 

• Health in all policies (HiAP) belum terimplementasi; 

• Program penanggulangan gangguan indera dan fungsional secara struktur baru 

berada di direktorat P2PTM yang sebelumnya merupakan program pengembangan di 

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar.  

• Perilaku masyarakat berisiko P2PTM, yang meliputi: 

• Keterbatasan media dan metode edukasi;  

• Cakupan posbindu PTM yang masih belum optimal;  

• Banyak faktor risiko PTM dipengaruhi oleh hal-hal diluar bidang kesehatan, antara 

lain ketersediaan makanan yang tidak sehat, kurangnya ketersediaan makanan yang 

tidak sehat, kurangnya ketersediaan sarana olah raga, budaya hidup modern, 

termasuk akses terhadap rokok dan minuman alkohol serta tingginya polusi udara. 

• Kapasitas pelayanan untuk PTM belum optimal, yang mencakup: 

• Masih terbatasanya sumber daya (man, money, material) pendukung program 

penanggulangan PTM ; 

• Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan PTM; 

• Sistem rujukan dan peran puskesmas dan Rumah Sakit (kendala terhadap 

aksesibilitas). 

• Masih lemahnya ketersediaan data dan manajemen program (perencanaan dan evaluasi), 

yang terdiri dari: 

• Sistem surveillence masih lemah;  



 

 

• Keterbatasan data dan manajemen pelaporan. 

Strategi Umum Penanggulana PTM di Indonesian dan Indikator Capaian 

Pemerintah menjamin hak kesehatan terhadap masyarakat dalam hal pengendalian PTM di 

Indonesia. Penjaminan tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk menurunkan angka kesakitan 

(morbiditas), angka kematian (mortalitas), dan disabilitas serta mengurangi beban ekonomi 

akibat PTM dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan kesehatan dan pembangunan 

nasional. Beberapa target spesifik jangka panjang diuraikan dalam Tabel 3. Jika merujuk pada 

RPJMN 2015-2019, taget yang ingin dicapai pada tahun 2019 yang menjadi indikator kunci 

antara lain menurunkan pravelensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia 18 tahun keatas 

menjadi 23,4%, mempertahankan proporsi obesitas penduduk usia 18 tahun keatas tetap pada 

angka 26,2% dan menurunkan pravelensi merokok pada usia <= 18 tahun menjadi 5,4% 

 

Tabel 3. Target Jangka Panjang Periode 2015 – 2019 

Target Spesifik Jangka Panjang Periode 2015 – 2019 

• 25% penurunan kematian premature akibat PTM pada 2025  

• Peningkatan diabetes/obesitas 0% 

• Penurunan tekanan darah tinggi 25% 

• Penurunan konsumsi tembakau 30% 

• Penurunan asupan garam 30% 

• Penurunan kurang aktifitas fisik 10% 

• Penurunan konsumsi alkohol 10% 

• Penurunan polusi rumah tangga 50% 

• Ketersediaan pengobatan essensial dan teknologi PTM 80% 

• Cakupan terapi farmakologis dan konseling 50% 

• Penurunan angka kebutaan yang dapat dicegah sebesar 25% pada tahun 2020 

• Penurunan angka ketulian yang dapat dicegah sebesar 90% pada tahun 2030 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4. Indikator dan Target Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2015 – 2019 

No Indikator Target 

Baseline 2015 2019 

Morbiditas dan mortalitas 

1 Proporsi kematian akibat penyakit tidak menular (%) 59.5 

(2007) 

n.a 53.6 

Faktor Risiko Biologis 

2 Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 18th 

(%) 

25.8 

(2013) 

25.8 23.4 

3 Proporsi obesitas penduduk usia > 18th (%) 
   

 
IMT > 25 26.2 

(2013) 

26.2 26.2 

 
IMT > 27 15.4 

(2013) 

15.4 15.4 

4 Prevalensi penduduk usia > 15th dengan gula darah tinggi 

(%) 

6.9% 

(2013) 

6.78 6.27 

Faktor Risiko Perilaku 

5 Prevalensi Merokok penduduk usia < 18th (%) 7.2 

(2013) 

7.2 5.4 

6 Proporsi penduduk > 15th yang mengonsumsi alkohol (%) 4.6 

(2007) 

n.a 4.51 

7 Proporsi penduduk usia > 10th dengan aktivitas fisik kurang 

(%) 

26.1 

(2013) 

26.1 24.8 

8 Penurunan proporsi penduduk usia > 10th dengan tingkat 

konsumsi buah dan sayur yang kurang (%) 

93.5 

(2013) 

93.5 88.8 

9 Asupan garam rata – rata (gram/hari) 6.5 

(2014) 

6.5 6 

10 Proporsi penduduk mengonsumsi garam > 5 gram/hari (%) 53.7 

(2014) 

53.7 45 

Respon Sistem Pelayanan Kesehatan 

11 Ketersediaan Pengobatan Esensial dan Teknologi Penyakit 

Tidak Menular (%) 

78 (2014) 80 80 



 

 

12 Cakupan terapi farmakologis dan konseling penduduk usia 

>40th yang berisiko, untuk pencegahan serangan jantung 

dan stroke (%) 

n.a n.a 30 

13 Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan 

Penyakit Tidak Menular terpadu 

21.3 26 90 

14 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan 

Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM 

4.7 8 75 

15 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kebijakan 

Kawasan tanpa rokok (KTR) minimal 50% sekolah 

2.45 3 20 

16 Persentase perempuan 30-50 tahun dideteksi dini kanker 

serviks (IVA) dan Payudara (Sadanis) 

5 9 50 

17 Presentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini dan 

rujukan katarak 

n.a n.a 30 

18 Persentase kabupaten/kota yang 5% puskesmasnya 

melakukan penanggulangan gangguan indera dan 

fungsional 

n.a n.a 30 

 

Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, hal yang telah tercapai adalah poin keberhasilan 

untuk periode sebelumnya, sedangkan yang belum tercapai menjadi tantangan untuk periode 

selanjutnya dalam melanjutkan kinerjanya. Melihat dari evaluasi periode sebelumnya 

(terhitung hasil akhir evaluasi tahun 2017), Direktorat P2PTM memperlihatkan beberapa 

capaian atau progres yang melampaui target indikator RPJMN, sebagai berikut: 

• Indikator RPJMN: Prevalensi tekanan darah tinggi adalah 25,8% (target 24,28%) 

• Indikator RPJMN: Prevalensi obesitas 20,7% (target 15,4%) 

• Indikator RPJMN: prevalensi merokok pada penduduk usia <= 18 tahun 8,8% (target 

5,9%) 

• Capaian target renstra, yaitu: 

• Advokasi Germas  

• Advokasi SPM kab/kota bidang kesehatan 

• Tentang pelaksanaan posbindu PTM di setiap desa: Pengadaan Posbindu Kit, Co-

analyzer, dan Lipid Pane; Kegiatan TOT 

• Program Kemitraan, meliputi:  



 

 

• Dengan TNP2K (tim percepatan penanggulangan kemiskinan) kantor 

sekretariat wakil presiden dan mitra swasta meluncurkan program Indonesia 

Sehat mampu cegah resiko tinggi diabetes dan hipertensi  

• Asosiasi hipertensi Indonesia (INASH) dan kemenkes mengadakan bulan 

pengukuran tekanan darah dalam rangka hari hipertensi sedunia tercapai 

sekitar 70.000 peserta  

• Kegiatan berupa added value terhadap pelaksanaan Posbindu PTM untuk 

perluasan cakupan dan peningkatan mutu kegiatan intervensi di Posbindu 

PTM  

• Kerjasama dengan jejearing swasta PT Gorrys Indonesia pengembangan 

aplikasi dan perluasan jejaring penyedia jasa boga yang peduli kesehatan 

(catering, restoran penyedia makanan sehat sesuai standar, rendah GGL, diet 

seimbang, cukup porsi serat buah sayur) 

• Kemitraan bersama Aliansi Bupati Walikota peduli KTR dan PTM dalam 

meningkatkan komitmen bupati/walikota dalam penerbitan kebijakan dan 

aturan tentang KTR dan impelementasinya di lapangan  

• Kerjasama kemenkes dengan TNI, Puskes TNI AD; pelatihan bagi babinsa, 

skining dan operasi katarak masal dan follow up pasca operasi di 12 provinsi, 

28 kab/kota. Total 5.712 mata yang dioperasi dari target 8000 

• Melakukan pendampingan bagi RT/RW/kelurahan/desa yang dapat menjadi 

pionir KTR dalam mencapai satu indicator PIS-PK 

• Penguatan dan penyempurnaan surveillance dan sistem informasi PTM 

menggunakan server profesional  

• Mengoptimalkan media sosial dan jaringan media/blogger 

 

Rencana Periode Selanjutnya (2019 – 2024) 

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa implementasi dan kebijakan yang dilakukan untuk 

mendukung strategi P2PTM (P2PTM Kemenkes RI, n.d.; Kesehatan and Indonesia 2011). 

Pertama, dengan peluncuran RPJMN 2015-2019 yang berisi program seperti PIS-PK (Program 

Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga), UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), dan Nusantara 

Sehat. Kedua, dengan meluncurkan program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) seperti 

Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Kegiatan Cerdik, dan optimalisasi UKS di sekolah 

khususnya SMP dan SMA. Ketiga, dengan pemberlakukan kebijakan terhadap pemberian label 

dan saran asupan. Keempat, dengan program satu Posbindu PTM di setiap desa yang 



 

 

menargetkan partisipan usia produktif dan lansia. Kelima, dengan penguatan promosi dan 

pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM dengan melibatkan multisektor dan media 

sosial. Terakhir, dengan penguatan pengawasan dan riset PTM melalui Riskesdas, sistem 

pengawasan melalui aplikasi ponsel, serta bekerjasama dengan jaringan kebijakan publik. 

Untuk melangkah ke periode selanjutnya, rancangan Indikator Renstra Kemenkes (P2PTM) 

2020-2024 dengan baseline 2018 diuraikan dalam Tabel 5: 

 

Tabel 5. Rancangan Indikator Renstra Kemenkes 2020 – 2024 

Indikator Baseline (2018) 2024 

Kab/kota yang memiliki paling kurang 80% 

puskesmas menerapkan pelayanan terpadu 

(Pandu) PTM sesuai standar 

6% 50% 

Kab/kota yang memiliki cakupan deteksi 

dini minimal 80% 

3.2% 80% 

Kab/kota yang memiliki paling kurang 0% 

Puskesmas melakukan deteksi dini kanker 

50% 80% 

Kab/kota yang memiliki peraturan KTR 

dan mengimplementasikan di minimal 75% 

sekolah 

42.4% kab/kota yang 

mengimplementasikan KTR di 

minimal 50% sekolah 

80% 

Kab/kota yang memiliki paling kurang 10% 

puskesmas yang melakukan deteksi dini 

gangguan indera 

130 kab/kota 230 

kab/kota 

 

Strategi Penanggulangan dan Pencegahan Faktor Risiko Bersama terkait Kebiasaan 

Makanan terhadap PTM di Indonesia 

Dalam perannya mengatasi PTM yang berhubungan dengan risiko faktor pada diet-related 

faktor risiko, kami menyimpulkan beberapa kebijakan yang patutnya di terapkan sesuai dengan 

kondisi PTM di Indonesia, antara lain: 

1. Memberlakukan label gizi (Nutrition Labelling). Peraturan atau strategi yang sudah 

ada, yaitu: 

i. Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi 

kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan 

dan pangan siap saji. 



 

 

ii. Peraturan pemerintah RI nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. 

2. Memberlakukan standar makanan sehat dan peraturannya pada institusi publik. 

Peraturan atau strategi yang sudah ada, yaitu Peraturan Menkes RI Nomor 28 Tahun 

2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. 

3. Menggunakan situasi ekonomi untuk mengangkat isu terkait ketersediaan pangan dan 

insentif pembelian. 

4. Membatasi iklan dan bentuk periklanan lain mengenai makanan. Peraturan atau strategi 

yang sudah ada, yaitu Peraturan Pemerintah RI nomor 69 tahun 1999 tentang label dan 

iklan pangan. 

5. Meningkatkan kualitas keseluruhan sistem suplai pangan nasional. 

6. Memberlakukan peraturan dan insentif mengenai lingkungan servis dan ritel makanan 

yang sehat. 

7. Memanfaatkan rantai suplai makanan dan aksi antar sektor dengan memastikan 

koherensi dengan program terkait kesehatan.  

8. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai makanan dan gizi melalui kesadaran 

publik. Peraturan atau strategi yang sudah ada, yaitu PIS-PK, GERMAS, Cerdik, dan 

UKS. 

9. Memberi nasihat dan konseling gizi pada sector pelayanan kesehatan. Peraturan atau 

strategi yang sudah ada, yaitu PIS-PK, Posbindu, dan UKS. 

10. Memberikan pendidikan dan pengetahuan gizi. Peraturan atau strategi yang sudah ada, 

yaitu Posbindu PTM, PIS-PK, UKS, dan GERMAS. 

11. Kebijakan pemerintah secara umum yang tercantum dalam Peraturan Presiden RI 

nomor 83 tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi. 

 

Mengatasi permasalahan PTM yang sudah menjadi “Double-burden” disease dan dengan 

kontribusi yang sangat besar terhadap beban anggaran kuratif adalah masalah yang sekarang 

dihadapi oleh dunia secara umum, dan Indonesia secara khusus. Namun, pencegahan dan 

promosi terkait faktor pendukung atau faktor risiko juga merupakan strategi yang harus 

diterapkan terutama dalam level pemerintahan untuk membentuk kebijakan yang fokus 

terhadap pencegahan dan promosi. Ini merupakan strategi yang harus dilakukan untuk 

melindungi masyarakat dari PTM sebelum negara harus menambah beban yang lebih dalam 

masalah kuratif. Merokok dan obesitas adalah faktor resiko terbesar yang berkontribusi pada 

PTM namun seiring dengan perkembangan globalisasi, gaya hidup atau lifestyle, seperti pola 

makan dan asupan gizi menjadi faktor risiko PTM untuk individu yang sehat jasmani. 



 

 

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga 

diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat dari PTM yang sudah sepantasnya tidak menjangkiti 

tubuh apabila dapat dicegah sedini mungkin. 
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Ringkasan Eksekutif  

● Telah diketahui tahun 2019/2020 adalah tahun dimana dunia pada umumnya dan 

Indonesia khususnya terkena dampak dari pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 

menjadi penghambat perkembangan di berbagai sektor. Bukan hanya dalam sektor 

ekonomi, tetapi juga dalam sektor pendidikan. 

● Untuk mengurangi dampak dan penyebaran COVID-19 maka seiring dengan kemajuan 

perkembangan teknologi informasi (TI) di era globalisasi saat ini, pemanfaatan TI 

dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan dalam sistem pembelajaran online atau jarak 

jauh.  

● Terdapat dampak positif dan negatif dari diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh 

berbasis e-learning ini.  Kebijakan pendidikan maupun kualitas pendidikan yang masih 

belum siap ketika diterapkannya pembelajaran jarak jauh menjadi kendala nyata yang 

dihadapi saat pandemi. 

● Adapun solusi dan kajian dari berbagai sudut pandang yang harus dipersiapkan ketika 

menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh ini. 

 

 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan kunci pembangunan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia merupakan kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang adil dan sejahtera, aman 

dan damai, serta maju dan mendunia. Pendidikan yang akan menentukan kemana bangsa ini 

akan menyongsong masa depannya, apakah menjadi bangsa besar yang beradab, cerdas dan 

siap beradaptasi dengan perubahan zaman atau menjadi raksasa sakit yang tenggelam dalam 

berbagai persoalannya sendiri. Kalah dalam persaingan global dan bahkan diacak-acak 

berbagai kepentingan jangka pendek baik dari dalam maupun luar negeri. 

 

Namun, di tahun 2020 sistem pendidikan sangatlah berbeda. Wabah COVID-19 menyebar ke 

lebih dari 150 negara memaksa adanya sebuah perubahan secara kolektif dan akumulatif dalam 

sistem pendidikan internasional maupun nasional. Banyak dikatakan bahwasannya dunia 

belum siap menghadapi “digital learning” pembelajaran secara online dikarenakan tuntutan 

perubahan yang sangat masif. Akan tetapi, dorongan keadaan yang memungkinkan terjadinya 

sebuah shifting mendorong keharusan sistem pendidikan untuk berubah dengan cepat beberapa 

bulan terakhir. 

 



 

 

Majunya dunia teknologi informasi membuat sistem pendidikan akibat pandemi COVID-19 

menjadi berbeda dari biasanya. Masyarakat banyak memanfaatkan kemajuan teknologi ini 

untuk digunakan sebagai alat bantu untuk membantu dalam dunia pendidikan. Sistem 

pembelajaran online atau e-learning adalah media yang dapat digunakan untuk pembelajaran 

jarak jauh. Di samping dampak positif dari e-learning, ada pula dampak negatif yang pasti 

terjadi ketika penerapan kebijakan tersebut. Dalam tulisan ini akan dibahas dampak dari 

pembelajaran online yang sudah diterapkan dalam sistem pendidikan indonesia saat ini. 

 

Kualitas Pendidikan Selama Pandemi COVID-19 

HundrED berkolaborasi dengan OECD (The Organization for Economic Co-operation and 

Development) mengidentifikasi beberapa dampak positif dan tantangan-tantangan dalam 

sistem pendidikan di periode pandemi ini. Adapun dampak positif dan tantangan pada masa 

COVID-19 yaitu: 

  

1. Kesempatan atau Hal-hal Positif  

 

● Guru dan wali murid memiliki hubungan yang lebih kuat dan dekat. 

● Pendidik mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan inisiatif 

yang kreatif dalam mendidik ketika tidak bertemu secara fisik 

● Banyaknya bukti bahwa para guru lebih aktif berkolaborasi dengan guru-guru lain, 

institusi, bahkan sampai menyentuh kancah lokal yang kecil 

● Adanya kesempatan yang tidak paralel untuk bekerja sama, kreatif solusi, dan kemauan 

untuk belajar dari sesama. Karena guru, wali murid, dan murid berbagi dari pengalaman 

dan keadaan yang sama-sama dialami. 

● Banyak dari lembaga pendidikan formal maupun non-formal, profit maupun non-profit 

menawarkan alat dan program juga solusi untuk mendukung para pendidik, guru, dan 

murid 

● Pembelajaran online menyediakan kesempatan untuk belajar dengan cara yang baru dan 

kembali membuat kita berpikir tentang pandangan kita terhadap sistem pendidikan 

sebelumnya. 

● Murid menjadi penanggung jawab akan dirinya sendiri untuk mengeksplorasi hal-hal 

baru dan pengalaman yang sebelumnya belum pernah didapat. Juga menemukan dan 

mendalami bidang yang mereka minati. 



 

 

● Adanya kesempatan memikirkan dan mendalami juga mengintrospeksi seperti apakah 

sistem pendidikan yang selayaknya berjalan. 

 

2. Tantangan Pendidikan saat COVID-19: 

● Daerah yang minim akses internet mengalami hambatan kegiatan belajar dan mengajar 

● Minimnya bukti kolaborasi antar negara dalam kondisi ini. Seperti Tiongkok dalam 

penanganan sistem pendidikan di masa pandemi. 

● Dorongan yang dipaksakan kepada para pendidik untuk mengajar dalam sistem 

pendidikan yang belum begitu siap. 

● Sistem pembelajaran yang kolaboratif dan kooperatif begitu terbatas seperti kelas seni, 

musik, teater dll. 

● Pembelajar yang termotivasi secara intrinsik relatif tidak merasakan pengaruh tanpa 

kehadiran pembimbing. Namun, bagi mereka yang suka belajar secara otodidak lebih 

suka mandiri dan belajar sendiri. 

● Adanya kekhawatiran tentang peningkatan pembelajaran di depan layar seperti 

komputer, handphone, pada peserta didik sementara para guru perlu melayani aktivitas-

aktivitas secara offline. 

● Seringkali seluruh anggota keluarga berada di rumah sedangkan orang tua bekerja di 

luar rumah. 

● Tidak adanya kejelasan tentang praktik terbaik untuk jangka umur yang berbeda dalam 

perkembangan mereka di dalam sistem homeschooling. Maka dari itu muncullah 

pertanyaan bagaimana kita melayani murid-murid dengan kesulitan belajar dan 

kebutuhan khusus. 

● Banyaknya alat dan sumber di luar sana namun masih minim pihak yang menawarkan 

pemahaman solusi yang efektif dan bagaimana penerapannya dengan baik dan mudah. 

  

Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi terutama internet membuka peluang bagi 

pengembangan layanan informasi yang lebih baik di lembaga pendidikan. Pasca mewabahnya 

pandemi COVID-19 ke Indonesia pada pertengahan Maret 2020, pemerintah daerah telah 

mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran 

tatap muka secara langsung dan diganti dengan pembelajaran secara online, baik pada tingkat 



 

 

sekolah dasar dan menengah, maupun tingkat perguruan tinggi. Hal itu diwujudkan dalam 

suatu sistem yang disebut electronic university (e-University).  

 

Pembelajaran  daring (dalam jaringan),  online  atau  pembelajaran jarak  jauh  sendiri  bertujuan  

untuk  memenuhi  standar pendidikan  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi dengan  

menggunakan  perangkat  komputer  atau  gadget yang  saling  terhubung  antara  siswa  dan  

guru, mahasiswa   dengan   dosen, sehingga  melalui pemanfaatan teknologi tersebut proses 

belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi   

diharapkan mampu mengatasi proses belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik 

meskipun berada pada masa  pandemi  virus COVID-19. hal  ini dimungkinkan bisa  terlaksana  

dengan baik  karena  masyarakat  Indonesia  saat  ini  mayoritas sudah  menggunakan  internet  

hal  ini  sesuai  dengan penelitian  WE  ARE  SOCIAL, “Digital Report 2020” yang dirilis pada   

akhir Januari 2020 menyatakan hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan  

jaringan  internet,  jumlah  pengguna  internet  di Indonesia  sudah  mencapai  175,4  juta  orang  

dari  total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 272,1 juta dan dibanding tahun   

2019   lalu,   jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta 

pengguna. 

 

KAJIAN LITERATUR DAMPAK PEMBELAJARAN MELALUI ONLINE 

A. Hambatan Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia 

● Penggunaan media belajar offline lebih dominan 

 



 

 

 

Sumber : Senza Arsendy et.al (2020) 

Gambar 1. Persentase metode belajar online versus offline selama belajar dari rumah. 

 

Pada gambar 1 menunjukan sekitar 28% yang menyatakan bahwa anak mereka belajar dengan 

menggunakan media daring baik menggunakan media konferensi belajar maupun 

menggunakan aplikasi belajar online. Sebaliknya, penggunaan media belajar offline dengan 

menggunakan buku dan lembar kerja siswa adalah metode yang dominan (66%) digunakan 

oleh guru. Sisanya, yaitu sekitar 6% orang tua mengatakan tidak ada pembelajaran selama 

siswa diminta belajar dari rumah. Ditinjau dari provinsi, semakin terpencil provinsi tersebut, 

maka semakin kecil persentase siswa yang mendapatkan pembelajaran via online. Di Jawa 

Timur, 40% responden menyatakan anak mereka mendapatkan pembelajaran daring. Di NTB 

pembelajaran online kurang dari 10% dan di NTT kurang dari 5%. Selebihnya melalui offline 

buku dan lembar kerja siswa. 

● Anak diberi banyak tugas oleh guru 

Untuk siswa yang belajar dengan media daring, semua siswa mendapatkan tugas yang harus 

diselesaikan, 87% siswa memperoleh manfaat dari penyampaian materi oleh guru. Namun 

hanya 65% siswa yang mendapatkan kesempatan sesi tanya jawab antara siswa dan guru. 

https://datawrapper.dwcdn.net/UFl6M/1/


 

 

Penugasan ini mungkin erat kaitannya dengan beban kurikulum yang harus dipenuhi oleh guru. 

Meski demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah membebaskan 

guru dari tuntutan capaian kurikulum baik untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 

● Pengaruh pekerjaan dan pendidikan orang tua terhadap akses belajar online 

Latar belakang pendidikan orang tua dan ekonomi cenderung berkontribusi pada kepemilikan 

akses belajar online. Pada gambar 2 terlihat anak-anak yang belajar dengan menggunakan 

media daring rata-rata memiliki orang tua yang bekerja sebagai karyawan pemerintah (39%) 

dan wiraswasta (26%), serta latar belakang pendidikan minimal S1 (34%) dan SMA (43%). 

Sebaliknya, anak-anak yang sama sekali tidak diberikan tugas oleh sekolah mayoritas berasal 

dari mereka yang orang tuanya bekerja sebagai petani (47%) dan berpendidikan SD (47%). 

Artinya, anak-anak dari kelompok rentan lebih banyak yang tidak belajar dibandingkan anak-

anak yang berasal dari keluarga ekonomi mampu. 

 

Sumber : Senza Arsendy et.al (2020) 

Gambar 2. Persentase akses belajar anak berdasarkan pendidikan ayah 

 

● Ibu lebih banyak mendampingi anak ketimbang ayah 

Selain aspek pekerjaan dan pendidikan, ditemukan juga perbedaan kontribusi orang tua pada 

pendampingan selama anak belajar dari rumah. Walaupun pendidikan di rumah menjadi 

tanggung jawab kedua orang tua, ibu lebih banyak mengalokasikan waktu dibandingkan ayah. 

https://datawrapper.dwcdn.net/UFl6M/1/


 

 

pada gambar 3 menunjukkan dalam sehari, mayoritas ibu (33%) menghabiskan sebanyak 2-3 

jam, dibandingkan mayoritas ayah (44%) yang menghabiskan sekitar kurang dari satu jam 

untuk melakukan aktivitas seperti berkomunikasi dengan guru, mendampingi proses belajar 

anak, membantu anak memahami materi, dan menyediakan alat pendukung pembelajaran. 

 

Sumber : Senza Arsendy et.al (2020) 

Gambar 3. Persentase waktu ayah dan ibu mendampingi anak belajar dari rumah (Source: Senza 

Arsendy et.al) 

B. Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia 

 

● Memicu Percepatan Transformasi Pendidikan 

 

Jika sebelumnya berbagai wacana, kebijakan pendukung, serta sosialisasi tentang era industri 

4.0 belum berhasil membuat institusi pendidikan (universitas, institut, sekolah tinggi, 

politeknik, akademi, hingga sekolah dasar menengah) mencapai progres signifikan pada 

transformasi digital pendidikan Indonesia. COVID-19 atau virus korona justru memberikan 

dampak luar biasa dalam aspek ini. 

 

Ditinjau dari berbagai aspek, jelas COVID-19 adalah musibah yang memberi dampak negatif 

kepada hampir semua sektor kehidupan manusia. Terutama upaya pencegahan penyebaran 

COVID-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Lockdown dengan berbagai 

himbauan #dirumahaja #workfromhome #LearnFromHome #StayHome dan lain-lain. Sesuatu 

yang tidak diinginkan sebagian besar manusia dan kita semua ingin agar kondisi ini segera 

berakhir untuk dapat menjalani aktivitas normal kembali. 

https://datawrapper.dwcdn.net/UFl6M/1/
https://datawrapper.dwcdn.net/UFl6M/1/
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Namun tidak dapat dipungkiri bahwa musibah melalui pandemi COVID-19 juga membawa 

berbagai dampak positif seperti kondisi alam yang menjadi lebih baik, lapisan ozon yang pulih 

kembali, dan di bidang pendidikan ternyata menjadi pemicu percepatan proses transformasi 

digital pendidikan Indonesia. 

● Pembelajaran online lebih flexibel diakses dimanapun 

Sifat fleksibel dan terdistribusi dari penerapan e-learning sangatlah nampak manakala e-

learning diterapkan dengan koneksi internet yang baik. Sayangnya, sebagaimana dijelaskan di 

atas, ketersediaan media berbasis teknologi dan koneksi internet pada sekolah-sekolah dan 

perguruan tinggi di Indonesia masih sangat terbatas karena kendala seperti biaya, keterbatasan 

bandwidth, dan latar belakang pengetahuan yang menyangkut kesiapan dalam mengikuti 

pembelajaran, khususnya computer literacy and skills. Meskipun begitu, tidak berarti peluang 

menerapkan e-learning tertutup sudah. Contoh penggunaan e-learning yang tidak selalu 

bergantung pada internet adalah penerapan e-learning kategori ketiga yang memanfaatkan 

komputer itu sendiri sebagai alat bekerja. Bahkan bila memungkinkan, dengan komputer 

sebagai alat bekerja, guru dapat mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi 

sebagai salah satu bentuk computer-assisted teaching seperti CD-ROM pembelajaran, yang 

kemudian dapat didistribusikan kepada siswanya sehingga siswa dapat belajar dan mengakses 

materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun (Surjono, dkk, 2008). 

 

● Munculnya Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Perguruan Tinggi dan Sekolah 

Sejak dikeluarkannya imbauan dan peraturan daerah tentang pembatasan aktivitas sosial 

(social distancing) sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih luas pada 

awal bulan Maret 2020, banyak perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang menghentikan 

kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas. Aktivitas belajar mengajar digantikan dengan 

kuliah online berupa pemberian materi belajar, forum diskusi, tugas, video conference, quiz 

dan ujian secara online menggunakan learning management system dan aplikasi seperti e-

study, moodle, zoom, google meet, jitsi, whatsapp, telegram dan lain-lain. 

Perkembangan selanjutnya, seluruh perguruan tinggi dan sekolah di Indonesia menghentikan 

aktivitas belajar mengajar tatap muka. Namun tentu saja proses belajar mengajar tidak boleh 

berhenti, the show must go on, di titik ini semua harus menjalankan belajar online. Mau tidak 

mau, bisa tidak bisa, merasa gaptek atau tidak gaptek. Hasilnya saat ini dominan dosen, guru, 

mahasiswa dan siswa mulai mahir menggunakan berbagai perangkat dan media pendukung 

https://suteki.co.id/estudy-learning-anagement-system-solusi-pendidikan-jarak-jauh-pjj/
https://suteki.co.id/estudy-learning-anagement-system-solusi-pendidikan-jarak-jauh-pjj/


 

 

belajar online. Walaupun mungkin menghadapi berbagai kendala dan berbagai keterbatasan. 

Bagaimanapun ini adalah suatu kemajuan yang layak disyukuri. 

● Memunculkan banyak aplikasi belajar online yang mudah diakses 

 

 

Gambar 4. aplikasi belajar online yang membantu untuk dapat belajar di rumah 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini banyak generasi muda yang memanfaatkan 

aplikasi online untuk pembelajaran dengan online. adapun aplikasi yang banyak digunakan 

oleh pelajar yaitu ruang guru, quipper, kelas pintar, rumah belajar, dan zenius (gambar 4). 

munculnya kreativitas generasi muda untuk membuat sebuah platform pembelajaran online 

berbasis aplikasi ini sangat membantu pembelajaran secara jarak jauh. pelajar tidak hanya 

mendapatkan pelajaran di sekolah. tetapi juga mereka bisa dapat mengakses dengan mudah 

materi yang disediakan oleh aplikasi belajar online tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Pandangan siswa tentang belajar menggunakan online di rumah 

 

 

Sumber : Kementerian PPPA (2020) 

Gambar 5.  persepsi anak tentang belajar yang dilakukan secara online di rumah 

 

Hasil survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 

menunjukan persepsi anak tentang diterapkannya belajar di rumah atau menggunakan e-

learning. Terdapat dua persepsi yang ditanyakan terhadap anak yaitu apakah sekolah sudah 

memiliki program yang baik untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh dan apakah pelajar 

menyukai sistem belajar di rumah ini. 62% anak mengatakan bahwa beberapa sekolah sudah 

siap dan baik tentang program maupun fasilitas untuk diterapkannya pembelajaran jarak jauh 

ini, akan tetapi sisanya menunjukan bahwa sekolah belum cukup siap untuk diterapkannya 

sistem pembelajaran yang dilakukan di rumah. Adapun hasil survei mengenai kesenangan anak 

ketika diterapkannya sistem belajar di rumah ini yaitu 58% anak mengatakan tidak menyukai 

pembelajaran yang diterapkan melalui e-learning. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan 

sekolah dan guru akan berdampak terhadap minat anak untuk belajar menggunakan online 

learning ini. 

 

 



 

 

 

Sumber : Kementerian PPPA (2020) 

Gambar 6. Persepsi anak tentang gerakan di rumah saja 

 

Peran generasi muda tidak hanya membuat sistem pembelajar online namun juga mengajarkan 

untuk tetap dirumah saja. Beberapa pendapat telah didapat dari hasil survei mengenai gerakan 

di rumah saja ini. 99% sangat setuju dengan adanya gerakan di rumah saja karena itu adalah 

sebuah solusi untuk memutus mata rantai COVID-19. Dengan penerapan pembelajaran secara 

remote atau di rumah saja akan membantu pemerintah menekan angka naiknya orang yang 

terinfeksi COVID-19.  

 

Harapan anak tentang program belajar di rumah 

● Tidak banyak diberikan tugas  

● Komunikasi dua arah dan pembelajaran yang efektif 

● Penyediaan fasilitas internet serta perangkatnya yang mumpuni 

● Tugas bertema COVID-19 

● Setiap guru mampu memberikan materi maksimal pada murid 

● Tidak ada Ujian Nasional 

● Pertemuan rutin online  

● Penyediaan e-book edukasi dan video kreatif 

● Tugas yang lebih kreatif 

● Visualisasi materi pembelajaran 

● Bisa tetap wisuda kelulusan 

 

 

 



 

 

Kesimpulan 

Transformasi digital sektor pendidikan di Indonesia bukanlah suatu wacana baru. Berbagai 

seminar, perbincangan, regulasi pendukung dan upaya konkret menerapkan transformasi 

digital di lingkungan pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, 

akademi) serta pendidikan dasar menengah (TK, SD, SMP, SMA, SMK) telah banyak 

dilakukan beberapa tahun terakhir. 

Ini sejalan dengan upaya Indonesia menyongsong era industri 4.0, dimana semua aspek 

kehidupan tidak lepas dari sentuhan teknologi. Semua sektor kehidupan, terutama sektor 

industri, perdagangan, pariwisata dan tentu tidak terkecuali sektor pendidikan harus mampu 

beradaptasi dan mengadopsi teknologi untuk kemajuan sektor tersebut atau minimal sekadar 

untuk tetap bisa bertahan eksis ditengah badai efek disruptif (mengganggu kemapanan) industri 

4.0 yang sangat dahsyat dan massif. 

Jika sebelumnya berbagai wacana, kebijakan pendukung, serta sosialisasi tentang era industri 

4.0 belum berhasil membuat institusi pendidikan (universitas, institut, sekolah tinggi, 

politeknik, akademi, hingga sekolah dasar menengah) mencapai progress signifikan pada 

transformasi digital pendidikan Indonesia, COVID-19 atau virus korona justru memberikan 

dampak luar biasa dalam aspek ini. Terdapat dampak positif dan negatif dalam penerapan 

sistem pendidikan jarak jauh ini. Adapun pemerintah memikirkan kembali kebijakan 

pendidikan menggunakan sistem e-learning ini. agar Indonesia lebih siap untuk menghadapi 

persaingan global khususnya pada saat masa pandemi COVID-19 ini.  
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INDONESIA SEBAGAI POROS WISATA MARITIM DUNIA 

STUDI KASUS BUDAYA MARITIM MASYARAKAT SUKU MENTAWAI 

 

A. Latar Belakang 

Ketika mendengar kata Mentawai yang terlintas dalam pikiran kebanyakan masyarakat 

Indonesia adalah sebuah pulau yang jauh. Mentawai juga sempat terkenal karena pernah 

diterjang tsunami besar pada tahun 2010 lalu dengan korban hampir 445 jiwa. Budaya 

Mentawai adalah objek penelitian bagi para akademisi internasional, pun juga sebagai wisata 

kebudayaan.  

 

Masyarakat di sana masih mendiami rumah adat kayu (uma), letaknya di tengah hutan, mereka 

menemukan keyakinan spiritualnya sendiri yang khas, membentuk tradisi serta budayanya 

sendiri, persis sebagai objek penelitian bagaimana manusia membentuk kebudayaan dan 

menemukan keyakinan tentang kekuatan Yang Maha Lebih dari apa yang bisa dilihat dengan 

panca indra. 

 

B. Dimana Mentawai 

Mentawai adalah Kabupaten Kepulauan, bagian dari provinsi Sumatera Barat dengan ibukota 

kabupaten Tua Pejat yang berada di Pulau Sipora. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU RI 

Nomor 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri atas 

4 pulau besar ditambah pulau-pulau kecil (94 buah). Keempat pulau besar ini adalah Pulau 

Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. 

 

Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak diantara 0055’00’’-3021’00’’ Lintang Selatan dan 

98035’00’’-100032’00’’ Bujur Timur dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 km2 dan garis 

pantai sepanjang 1.402,66 km (SKPT Mentawai, Kementerian Kelautan dan Perikanan). 

 

Untuk mencapai Kepulauan Mentawai kita bisa menempuh jalur laut atau udara, jalur laut bisa 

menggunakan kapal cepat dari pelabuhan Muara Padang, atau Kapal Feri dari Pelabuhan 

Bungur Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan, untuk udara bisa ditempuh melalui Bandara 

Minangkabau Padang menuju Pulau Tua Pejat, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

 

 



 

 

C. Kebudayaan Mentawai 

Suku mentawai diyakini merupakan salah satu suku yang tertua di Indonesia. Para peneliti 

meyakini bahwa nenek moyang Suku Mentawai telah mendiami lokasi Kepulauan Mentawai 

di barat Sumatera sejak tahun 500 SM.  

 

Di tengah arus globalisasi masyarakat Suku Mentawai masih memegang erat adat dan 

tradisinya, Suku Mentawai memiliki agama dan kepercayaan tersendiri, mereka menyebutnya 

sebagai “Arat Sabulungan” atau “Sabulungan”, mereka meyakini ada roh atau kekuatan yang 

lebih besar darinya yang mendiami dan memelihara hutan, sehingga tetap lestari dan dijadikan 

sebagai mata pencaharian mereka untuk mencari penghidupan, baik melalui berburu atau 

bercocok tanam. 

 

Suku Mentawai memiliki tiga jenis rumah adat yang mereka sebut sebagai “uma”, “lalep” dan 

“rusuk”. Uma merupakan rumah panggung berbahan kayu yang berukuran besar, biasanya 

ditempati oleh 3 hingga 4 keluarga dalam satu rumah.  Sedangkan, Lalep merupakan jenis 

rumah yang berukuran lebih kecil, dan biasa ditempati oleh 1 keluarga saja di dalam rumah 

tersebut.  Selanjutnya adalah Rusuk yang merupakan rumah kayu juga, dengan atap dari daun 

pohon sagu (rumbia). 

 

Makanan pokok masyarakat mentawai adalah sagu, mereka bisa menebang satu pohon sagu 

dan mereka gunakan sebagai makanan pokok mereka, umumnya satu keluarga tidak 

menghabiskan satu pohon sagu dalam satu bulan. 

 

Mereka biasanya memasak tepung sagu di dalam bambu atau didalam pepesan daun sagu dan 

dibakar. Lauk nya biasanya mereka ambil dari daging hasil buruan di hutan, mulai dari babi 

hutan, rusa, burung, ikan sungai atau danau, bahkan monyet yang ada di hutan. 

Kepala hewan hasil buruan biasanya mereka gantung sebagai hiasan rumah adat mereka, dan 

masih utuh secara turun temurun. 

 

Masyarakat mentawai memiliki tokoh adat yang dinamakan “sikerei”. Seorang anak suku 

mentawai bisa menjadi Sikerei setelah menempuh puasa (ulaje) selama hampir 30 hari atau 

lebih, dalam berpuasa atau ulaje atau orang jawa biasa menyebutnya sebagai tirakat, Sikerei 

memiliki banyak pantangan, seperti dilarang berhubungan badan, dilarang makan belut, 

dilarang makan bawang, harus tidur sambil duduk, dan lain sebagainya. 



 

 

 

Setelah seorang mentawai telah menjadi Sikerei badanya harus ditato seperti layaknya Sikerei, 

dan mereka “Sikerei” menjadi rujukan masyarakat dalam menyembuhkan berbagai penyakit 

yang timbul di Masyarakat, umumnya Sikerei memakai pakain adat mentawai dalam 

keseharian, yaitu menggunakan kancut dari kabit atau kulit kayu saja. Para ahli menyebut tato 

Mentawai sebagai tato tertua di dunia. 

 

D. Pariwisata Mentawai 

Potensi alam Kepulauan Mentawai menjadi daya tarik tersendiri bagi turis internasional, 

ombak di Mentawai disebut sebagai salah satu spot surfing terbaik di dunia, kebanyakan turis 

dari eropa berlibur kesana untuk surfing. 

 

Selain itu pantai di mentawai juga masih sepi dan bersih, cocok untuk wisatawan yang ingin 

berlibur dan berjemur di pantai secara private, seakan pulau tersebut milik sendiri, atau milik 

berdua jika berlibur bersama pasangan. Memancing di Mentawai juga menjadi wisata yang 

sangat menarik, terumbu karang dan ikan yang masih melimpah, memancing tidak butuh waktu 

lama. 

 

Bagi pecinta tracking, bisa melakukan perjalanan darat dari Pelabuhan Muara Siberut menuju 

pedalaman hutan Suku Mentawai, dan akan bertemu masyarakat adat yang akan menyambut 

disana, wisatawan bisa menginap di rumah adat Suku Mentawai “uma” bersama keluarga Suku 

Mentawai, berbaur dengan babi peliharaan mereka, yang umumnya ditempatkan dibawah 

rumah panggung mereka, namun juga ada yang telah memisahkan kandang babi dengan rumah 

mereka. 

 

E. Masukan Kepada Pemerintah 

− Pemerintah dihimbau untuk tidak memaksakan bahan makanan pokok lain terhadap 

masyarakat Mentawai, seperti halnya pembagian raskin (Beras untuk warga miskin) bagi 

masyarakat Mentawai, dan tidak membuka persawahan padi di Mentawai. Karena makanan  

pokok orang mentawai adalah sagu, maka sebaiknya anggaran yang ada dimaksimalkan untuk 

memfasilitasi rakyat Mentawai dalam mengelola sagu mereka. 

− Pemerintah diharapkan untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan Trans Mentawai, hal 

tersebut dalam rangka memudahkan mobilitas dan akses masyarakat Suku Mentawai dalam 



 

 

menjangkau satu sama lainya, serta mampu memasarkan potensi yang ada dan bisa langsung 

dikirim sampai pelabuhan dengan mudah. 

1. Pembangunan sarana pendidikan di Mentawai yang Memadai, sebagai contoh di Desa 

Madobag dan Mattotonan saja tidak memiliki sekolah setingkat SMA, mereka harus 

menempuh perjalanan 7 jam menggunakan sampan motor untuk bisa bersekolah SMA di 

Kecamatan Siberut Selatan. 

2. Pemerintah harus tetap melestarikan hutan adat sebagai rumah dan mata pencaharian bagi 

Suku Mentawai. 

3. Hutan Tanam Industri agar tidak dipaksakan untuk dibuka di Mentawai, sebab mayoritas 

masyarakat mentawai menolak kebijakan tersebut. 

 

F. Usulan Program Kerja Bagi PPI Dunia 

1. Melakukan Program Pengabdian Sosial kebudayaan dan Pendidikan di Mentawai, dengan 

cara melakukan kerja sama dengan berbagai Lembaga yang telah terjun di Mentawai lebih 

dulu, Komisi Sosial Budaya mengusulkan PPI Dunia untuk bekerja sama dengan Yayasan 

Aksi Peduli Bangsa. 

2. Membantu mempromosikan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Mentawai kepada 

dunia. 

3. Membantu mencarikan program beasiswa lanjutan bagi putra-putri Mentawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran foto selama penelitian di Mentawai pada tahun 2016: 

Bersama kepala Suku Sabettiliake Mentawai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersama panen durian hutan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjalanan menggunakan sampan motor kayu dari Kecamatan Siberut Selatan menuju Dusun 

Buttui tempat tinggal salah satu Suku Mentawai: 
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MOMENTUM REVITALISASI PERTANIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 

 

Ringkasan Eksekutif 

 

● Pandemi COVID-19, efeknya akan sangat bervariasi terhadap berbagai sektor 

perekonomian. Hasil kajian dari beberapa lembaga menyatakan bahwa sektor pertanian 

akan terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19. 

● Sektor pertanian merupakan sektor penopang ketahanan pangan dan kebutuhan nutrisi 

yang sangat krusial di saat krisis ekonomi global ketika terjadi pandemi. 

● Pemerintah perlu menyiapkan langkah taktis yang fundamental, seperti memberikan 

dukungan penuh terhadap industri pertanian dan pangan, memantau dan mengatur 

harga serta distribusi hasil pertanian, membangun jaringan dengan lembaga terkait, 

internasional agensi (NGO), dan komunitas lokal pertanian. 

 

A. Latar Belakang 

Ketahanan pangan merupakan isu yang ramai diperbincangkan sebagai salah satu dampak dari 

penyebaran COVID-19 yang terus meluas di Dunia. Ketersediaan dan distibusi pangan menjadi 

topik lainnya yang perlu dibahas sesegera mungkin. Pangan harus menjadi fokus dasar karena 

merupakan kebutuhan paling utama yang bukan hanya sebatas masalah kebutuhan hidup tetapi 

juga masalah gizi masyarakat.  

 

Organisasi Pangan Dunia atau Food And Agriculture Organization (FAO) menyampaikan 

adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19. Menanggapi hal tersebut, 

pada tanggal 13 April 2020 Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas laporan gugus tugas 

COVID-19 yang dilansir dari presidenri.go.id menyampaikan agar seluruh stakeholders untuk 

memastikan ketersediaan bahan-bahan pokok serta membuat perkiraan-perkiraan ke depan, 

sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga masih 

terjangkau.  

 

Pandemi COVID-19 ini bisa berdampak secara langsung pada kelangkaan pangan dunia atau 

krisis pangan dunia. Kelangkaan pangan dan keterbatasan pasokan nutrisi dapat meninggalkan 

masalah seperti stunting dan malnutrition yang permanen dimasa depan. Selain itu ada 

kekhawatiran pada panen berikutnya sekitar bulan Agustus-Sepetember dapat terganggu baik 

di sektor produksi, rantai pasok hingga distribusi bahan-bahan pangan yang ada. 



 

 

 

Jika ditinjau dari UU Pangan No. 18/2012 dapat dimaknai bahwa negara berkewajiban 

memastikan ketersediaan bahan pangan yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh rakyatnya 

dengan memanfaatkan sumber daya, korporasi dan budaya lokal. Dalam situasi pandemi 

COVID-19 semakin memperjelas bahwa urgensi sektor pertanian sangat tinggi. Ada beberapa 

pertimbangan yang membuat sektor pertanian menjadi sektor yang sangat urgen untuk 

diperhatikan selama pandemi COVID-19. 

 

Pertama, akibat adanya pandemi COVID-19 beberapa negara melakukan restriksi ekspor 

produk pertanian. Hal ini menyebabkan kedepan ketersediaan pangan hanya bergantung pada 

produksi dalam negeri. Sehingga diperlukan langkah strategis untuk menghindari krisis pangan 

akibat permasalahan tersebut ditengah ketidakpastian hingga kapan COVID-19 ini akan 

berakhir. 

 

Kedua, kerentanan sosial ekonomi petani yang sangat tinggi. Mayoritas petani Indonesia 

merupakan petani kecil yang memiliki intensitas kemiskinan sangat tinggi di pedesaan. 

Sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi petani dalam melakukan 

produksi pertanian dengan memberikan stimulus fasilitas dan bantuan. Selain itu juga 

diperlukan protokol kesehatan produksi pangan yang dapat menjamin kualitas dan keamanan 

pangan yang bebas COVID-19. 

 

Ketiga, faktor alam yang tidak menentu juga perlu diantisipasi karena pada tahun ini 

diperkirakan akan ada kekeringan yang melanda Indonesia lebih parah dari tahun sebelumnya. 

Hal ini bisa memperparah resiko yang terjadi pada sektor pertanian. Pemerintah perlu 

mengupayakan seluruh urgensi tersebut untuk mendapat perhatian lebih dalam penanganan 

kritis. 

 

B. Produksi, Konsumsi dan Ketersediaan Pangan Selama-Pasca Pandemi COVID-19 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial 

Berkala Besar (PSBB) dalam dianggap menjadi solusi percepatan dan penanggulangan 

penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas di Indonesia. Disisi lain peraturan ini juga 

berdampak pada rantai pasok pangan. Perubahan pola rantai pasok pangan tidak hanya terjadi 

di level hulu tetapi juga di level hilir.  



 

 

 

Selama pandemi hingga saat ini pola rantai pasok pangan berubah drastis, dimana sebelumnya 

produksi hasil pertanian dikirimkan ke pasar-pasar induk di kota besar atau pasar modern, kini 

masyarakat beralih menggunakan pasar berbasis online. Dari sisi konsumsi masyarakat di 

beberapa wilayah juga merubah pola transaksi yang menggunakan platform digital atau online. 

Kondisi seperti ini membuat pemerintah perlu melakukan penyesuaian strategi kebijakan 

pangan dari hulu hingga hilir agar ketersediaan dan harga pangan dapat stabil dan terjaga. 

 

Peran produsen pangan, khususnya petani dalam rantai pasok pangan sangatlah penting. 

Hampir di seluruh dunia saat ini, seluruh negara sedang berfokus untuk memenuhi kebutuhan 

domestik dalam negerinya. Hal ini disebabkan karena jalur perdagangan internasional selama 

masa pandemi hingga saat ini sangat dibatasi. Produksi dalam negeri menjadi satu-satunya 

jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan pangan selama pandemi.  

 

Fasilitas produksi, mulai dari mesin pertanian, benih, pupuk dan alat produksi lainnya perlu 

menjadi prioritas bagi peningkatan produksi pertanian. Mengingat kondisi petani Indonesia 

yang mayoritas merupakan petani kecil yang tinggal di wilayah pedesaan dengan intensitas 

kemiskinan yang sangat tinggi, sehingga pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk 

menjadikan bantuan fasilitas produksi diberikan secara tepat kepada para petani. Perlindungan 

kerja terhadap petani juga perlu mendapatkan perhatian karena para petani sangat rentan 

terpapar COVID-19 mengingat usia petani di Indonesia mayoritas berusia diatas 45 tahun. 

Ketersediaan komoditas pangan utama di Indonesia sejauh ini tampaknya akan mencukupi 

hingga akhir tahun 2020. Namun, beberapa komoditas pangan yang selama ini bergantung pada 

impor seperti bawang putih dan daging sapi perlu mendapatkan perhatian serius dari 

pemerintah. Seperti dilihat pada Tabel. 1 kebutuhan utama pangan padi akan terjaga hingga 

akhir tahun. Kondisi ini perlu diperhatikan mengingat memasuki Agustus ini 35% wilayah 

indonesia akan memasuki kondisi kemarau yang berpotensi menurunkan hasil produksi 4-10 

%.  

 

Tabel 1. Diagnosa dan Kebutuhan Beras Nasional (Kementan, 2020) 

 
Maret – Mei 2020 Juni – Agustus 2020 

September – Desember 

2020 

Stok Awal  3,5 Ton 7,7 Ton 8,2 Ton 



 

 

Perkiraan Produksi 11,8 Ton 7,9 Ton 6,5 Ton 

Perkiraan Kebutuhan 7,6 Ton 7,4 Ton 9,9 Ton 

Stok Akhir 7,7 Ton 8,2 Ton 4,7 Ton 

 

Ketersediaan beras di tahun 2020 diprediksi hanya tersisa 4,7 ton. Perlu adanya perhatian dari 

pemerintah untuk mensiasati keadaan tersebut apabila diagnosa yang dilakukan tidak mencapai 

target akibat adanya persoalan kemarau. Pemerintah perlu melakukan koordinasi ekstra antar 

kementerian dan kelembagaan terkait dalam upaya menerapkan semua strategi kebijakan agar 

target ketersediaan pangan tercapai. 

 

Seiring dengan ketidakpastian pandemi COVID-19 akan berakhir pemerintah juga perlu 

kembali menggalakan konsumsi pangan alternatif selain beras sehingga ketahanan pangan 

wilayah dapat terjaga dengan mengedepankan konsumsi komoditas lokal wilayah tersebut. 

Kaitannya dalam ketahanan jangka panjang, pemerintah juga perlu memperhatikan luas lahan 

produktif di Indonesia yang terus beralih fungsi, karena kedepan kita harus benar-benar siap 

menghadapi pandemi bahkan kondisi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional. 

 

 

C. Momentum Revitalisasi Sektor Pertanian 

Pandemi COVID-19 membuat dunia khususnya Indonesia mengalami phobia krisis pangan. 

Kondisi ini harus dihadapi dengan optimistik sehingga menjadikannya sebagai sebuah peluang 

untuk menjadikannya sebagai momentum revitalisasi sektor pertanian. Semenjak pandemi 

melanda hingga kini, masyarakat kembali mengaktifkan lahan pekarangannya sebagai lahan 

produktif hingga apotek hidup di halaman rumah. 

 

 



 

 

 

 

Masyarakat perantau di kota besar secara berkala kembali ke desa selama masa pandemi ini. 

Kembalinya mereka ke desa adalah untuk kembali bekerja di sektor pertanian. Hal ini terbukti 

dari hasil rilis ekonomi kuartal 2 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPS, hanya sektor pertanian 

yang menunjukkan hasil positif di angka 2,19 % pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha 

dibandingkan dengan sektor lainnya yang menunjukkan hasil negatif  (Gambar 1.). 

 

Pemerintah harus melihat ini sebagai peluang untuk melakukan revitalisasi di sektor pertanian. 

Integrasi kinerja lintas lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif) untuk mendorong lahirnya 

kebijakan yang pro terhadap sektor pertanian perlu dilakukan. Penguatan reforma agraria dan 

penyelesaian konflik agraria harus mengutamakan kepentingan masyarakat pedesaan 

dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang tidak pro rakyat.  

 

Distribusi lahan kepada UMKM di pedesaan harus dijadikan prioritas yang dilakukan. Kenapa 

UMKM di pedesaan? Karena menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia unit 



 

 

UMKM terbanyak ada di bidang pertanian. Meredistribusi lahan kepada UMKM di pedesaan 

merupakan langkah strategis yang konkret apabila didukung dengan pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan di desa dan titik beratnya adalah di pertanian rakyat.  

 

Dengan meningkatnya kepemilikan lahan di pedesaan memunculkan harapan baru untuk 

adanya diversifikasi produksi hasil pertanian agar kita tidak selalu bergantung pada beras 

sebagai pangan pokok. Sistem logistik dan perdagangan (pasar rakyat dan pasar online) juga 

harus menjadi pendukung yang selalu mengiringi gerak revitalisasi pertanian. Hal ini bertujuan 

agar hasil produksi bisa langsung bertemu dengan konsumen secara efisien.  

 

Revitalisasi kelembagaan sektor pertanian di Indonesia dari aktivitas on farm menuju ke off 

farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani melalui pengolahan produk 

pertanian maupun pengembangan usaha berbasis berbasis koperasi juga harus dilakukan.  

Melihat permasalahan tersebut maka perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk melindungi 

dan mensejahterakan petani. Koperasi adalah salah satu model kelembagaan yang dapat 

diterapkan untuk mewujudkan revitalisasi tersebut. Koperasi diharapkan mampu menjadi 

penyangga ketersediaan pangan, membantu pembiayaan produksi, menyediakan bibit dan alat 

produksi pertanian dan menjaga harga yang adil bagi konsumen nyatanya masih menghadapi 

berbagai kendala. 

 

Permasalahan yang menghambat perkembangan koperasi saat ini adalah integritas pengurus-

pengelola, serta budaya sosio ekonomi petani (kebiasaan menjual secara tebasan dan panen 

raya). Tantangan terberat dalam korporasi petani adalah mengubah pola pikir semua pihak. 

Sehingga kedepan Kementerian dan Kelembagaan seperti Kemenkop UKM, Kementan dan 

BAPPENAS perlu melakukan pendampingan untuk mendirikan perusahaan – perusahaan 

profesional yang mayoritas dimiliki oleh petani agar dapat meningkatkan kapasitas SDM dan 

kelembagaan serta meningkatkan akses informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

pembiayaan sektor pertanian sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.  

 

Guna mewujudkan “Korporasi Petani” menjadi wadah bagi modernisasi pertanian melalui 

penerapan smart farming, inovasi pertanian dan kelembagaan profesional, perlu adanya 

keterlibatan semua pihak termasuk LSM. Integrasi semua pihak perlu dilakukan agar target 

pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024 dengan hasil akhir terdapat minimum 350 



 

 

korporasi petani, 5% peningkatan produktivitas setiap tahunnya dan meningkatan penghasilan 

minimum Rp 64 juta/petani/tahun dapat tercapai. 

 

D. Rekomendasi Strategi 

Pertama, tunjukkan empati dan keberpihakan pada petani. Saat ini penanganan COVID-

19 masih sangat terpusat di kota besar saja. Bagaimanapun juga petani yang menjadi 

penyokong kebutuhan pangan memiliki resiko terdampak COVID-19. Petani merupakan 

profesi yang paling sering mengalami ketidakpastian, baik dari alam maupun dari kondisi 

pasar. Pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakpastian terhadap petani semakin memburuk, 

pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan perhatian nyata secara insentif untuk 

menyelesaikan masalah secara struktural mulai dari produksi hingga distribusi. Mensinergikan 

pasar-pasar seperti pasar induk, pasar modern hingga pasar online perlu dilakukan agar supply 

dan demand  produk pertanian dapat berkelanjutan. Jika diperlukan untuk mengoptimalkan 

kinerja kelembagaan, perlu dibuat pokja khusus penanganan sektor pertanian. 

 

Kedua, kehadiran negara harus lebih intensif dalam melakukan intervensi distribusi. 

Secara langsung negara sebenarnya dapat mengambil peran sebagai pengendali pasar untuk 

meningkatkan efisiensi alokatif kasus-kasus luar biasa. Yang lebih spesifik adalah dalam 

menyalurkan produksi pertanian dari sentra-sentra produksi dari pedesaan ke pusat penjualan. 

Operasi pasar, melalui pembelian langsung juga sebenarnya dapat dilakukan karena pada masa 

pandemi COVID-19 pemerintah sudah menggelontorkan sebesar 405 triliun rupiah yang 

sebagian didanai oleh defisit anggaran 5.07% dari PDB adalah salah satu sumber pembiayaan. 

Dana sebesar 150 triliun dianggarkan untuk membantu industri. Alokasi sebagian dari dana itu 

ke petani secara ekonomi dan moral adalah sesuatu yang dapat dijustifikasi. Kongkritnya, dan 

supaya lebih eksplisit, disarankan ada dana khusus stimulus fiskal sektor pertanian. Selain itu 

bantuan-bantuan sosial ekstra yang dilakukan pemerintah daerah bisa juga disalurkan dengan 

menyelaraskan pembelian produk-produk kebutuhan pokok yang diproduksi sentra-sentra 

pertanian di sekitarnya. 

 

Ketiga, perlindungan terhadap petani selama pandemi agar mereka tetap dapat 

berproduksi. Kerentanan kondisi sosial ekonomi yang sangat tinggi di pedesaan membuat 

petani mengalami ketidakleluasaan dalam meningkatkan produksi mereka selama pandemi 

COVID-19. Perlu adanya kajian lebih detail terkait sektor pertanian yang sangat luas agar para 



 

 

petani mendapatkan perlindungan yang baik dari terpapar COVID-19. Pemerintah perlu 

mengatur protokol kesehatan pertanian khususnya untuk petani dan harus terus dipantau dalam 

pelaksanaannya secara ketat agar tidak mempengaruhi proses produksi. Perpindahan 

masyarakat secara massal dari kota ke desa selama pandemi COVID-19 membuat resiko petani 

terpapar COVID-19 menjadi lebih besar. Petani apalagi petani penggarap adalah kelompok 

rentan dari segi ekonomi, resiko terpapar virus, dan mortalitas akibat terinfeksi virus COVID-

19. Protokol dan Standard Operating Procedure (SOP) perlindungan COVID-19 terhadap 

petani ini harus disiapkan terlebih dahulu dan disosialisasikan dengan baik ke masyarakat di 

pedesaan sebelum relaksasi aktivitas ekonomi di masa restriksi sosial (PSBB) dilakukan. 

 

Keempat, integrasi seluruh stakeholders guna mendukung perkembangan UMKM 

Korporasi Pertanian. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo "Agar situasi COVID-19 

ini dijadikan sebagai momentum untuk reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan 

di Indonesia dari aktivitas on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah 

aktivitas usaha tani melalui pengolahan produk pertanian maupun pengembangan usaha 

berbasis berbasis koperasi. Melihat arahan tersebut Kementerian dan Kelembagaan terkait 

harus fokus untuk memperkuat sistem pangan nasional dalam menjamin keberlanjutan 

produksi petani/nelayan dan ketersediaan pangan dari tingkat rumah tangga hingga korporasi 

pertanian. Guna mencapai tujuan tersebut perlu adanya kerjasama antar stakeholders, 

Kementan secara langsung pada pengembangan tingkat on-farm, dan LSM/NGO bersama 

Kemenkop yang akan mendampingi petani pada tingkat off-farm. 
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Ringkasan Eksekutif 

▪ Nanoteknologi merupakan disiplin ilmu dalam manipulasi materi di skala 1 per 

1.000.000.000 meter. Dengan ukurannya yang sangat kecil menciptakan sifat dan perilaku 

yang baru bagi material tersebut. Implementasi nanoteknologi pada bahan mentah dapat 

memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi. 

▪ Perkembangan nanoteknologi di Indonesia dimulai dari tahun 2000 hingga kini sejumlah 

kebijakan telah diambil oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan nanoteknologi. 

▪ Sejumlah hambatan ditengarai menjadi sebab lambatnya pengembangan teknologi nano di 

tanah air seperti kurangnya informasi, teknologi, sumber daya manusia, dan aturan konkret 

dari pemerintah terkait keamanan produk nanoteknologi.  

Pendahuluan 

Nanoteknologi merupakan teknologi yang terdiri dari multidisiplin ilmu tentang manipulasi 

partikel dalam skala nanometer. Teknologi ini menawarkan sejuta keunggulan yang dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Rahasianya terletak pada skala nanometer 

atau 1 per 1 miliar meter yang diketahui menghasilkan sifat dan perilaku yang baru. Sifat-sifat 

seperti konduktivitas, reaktivitas, suhu leleh, dan sifat mekanik semuanya didapati berubah 

ketika partikel berada di bawah 100 nm (Poole Jr & Owens, 2003). Terdapat dua alasan utama 

perubahan sifat material di skala nanometer. Pertama, nanomaterial memiliki luas permukaan 

yang lebih besar dibanding material bermassa sama. Hal ini menjadikan material tersebut 

sangat aktif secara kimiawi yang mempengaruhi kekuatan maupun sifat-sifat lainnya yang telah 

disebutkan. Kedua, efek kuantum dapat mendominasi material di skala nano yang 

mempengaruhi sifat optik, elektrik, dan perilaku magnetik materi (Hashim, Nadia, & Salleh, 

2009). Hadirnya teknologi yang dapat memanipulasi partikel dalam skala nanometer ini 

menjanjikan potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada kemajuan yang signifikan di 

berbagai bidang teknologi (Poole Jr & Owens, 2003).  

Berbagai negara khususnya negara-negara maju melihat potensi yang menjanjikan dari 

pengembangan nanoteknologi. Salah satunya Amerika Serikat yang berinvestasi hingga 

kisaran 21 miliar Dolar AS selama kurun waktu 15 tahun dari 2001 melalui NNI (National 

Nanotechnology Initiative)  (Tahmooresnejad & Beaudry, 2019). Sementara di benua Asia, 

terdapat China yang memimpin pengembangan teknologi nano dengan jumlah investasi 

mencapai 1 miliar Yuan (setara 152 juta dolar AS) selama 5 tahun pada 2012 (Qiu, 2016). 



 

 

Berkat investasi jangka panjang yang diterapkan oleh kedua negara ini, terbukti China tercatat 

sebagai negara nomor satu di bidang teknologi nano yang menyumbang 29,85% (33.216) 

artikel ilmiah di dunia. Sementara itu Amerika Serikat menghasilkan 20.292 artikel atau 

18,23% (Statnano.com, 2014). Dari segi jumlah paten yang dihasilkan, negara Paman Sam ini 

berada di posisi pertama dengan jumlah patent di bidang nanoteknologi yang terdaftar di EPO 

(European Patent Office) sebesar 322. Hal ini membuktikan keseriusan negara-negara tersebut 

dalam pengembangan teknologi ini. 

 

Rank Country Nanotechnology 

Patent 

1 USA 322 

2 Germany 175 

3 France 125 

4 Japan 121 

5 South 

Korea 

66 

6 Switzerland 51 

7 China 33 

8 Italy 33 

9 Netherland 33 

10 UK 29 

Sumber: Statnano.com (2017) 

Tabel 1 Sepuluh Besar Negara Berdasarkan Jumlah Patent Nanoteknologi di EPO 

Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas dunia dengan populasi penduduk 

sebesar ±240 juta jiwa memiliki potensi yang besar sebagai modal untuk mengembangkan 

teknologi nano. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia menjadikan negara ini sebagai 

penyuplai bahan mentah yang cukup diperhitungkan di dunia. Namun, nilai jual bahan mentah 

terbilang rendah dibanding jika bahan tersebut terlebih dahulu melalui proses pengolahan yang 

dapat memberikan nilai tambah (Rochman & Brama, 2009).  

Nanoteknologi memiliki peran yang signifikan sebagai teknologi yang dapat meningkatkan 

nilai tambah sehingga menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat pada suatu material. Pada 



 

 

webinar nanoteknologi yang diselenggarakan oleh komisi teknologi PPI Dunia yang lalu, Prof. 

Nurul Taufiqu Rochman, salah satu pembicara yang merupakan pionir nanoteknologi di 

Indonesia mengambil contoh kunyit. Lima ton rempah ini dihargai sebesar Rp 10.000.000, 

namun dengan mengolahnya menjadi kunyit nanopartikel harga yang sama dapat diperoleh 

hanya dengan menjual 5 kg saja. Dengan kata lain, seribu kali lipat keuntungan diperoleh 

dengan memanfaatkan nanoteknologi. Tidak mengherankan jika berbagai negara berlomba-

lomba untuk ambil bagian dalam mengembangkan teknologi ini.  

Sepak Terjang Teknologi Nano di Indonesia 

Menurut Rochman dan Brama (2009), nanoteknologi mulai diperkenalkan di Indonesia seiring 

dengan kembalinya peneliti-peneliti tanah air yang belajar di luar negeri pada awal tahun 2000. 

Mereka mengadakan riset-riset nanosains di badan penelitian milik pemerintah dan universitas. 

Kemudian disusul dengan berdirinya Mochtar Riyadi Institute for Nanotechnology and 

Bioengineering (MRIN) pada tahun 2004. Sebuah yayasan yang dibangun oleh pendiri Lippo 

grup yang menginspirasi dibuatnya kebijakan-kebijakan terkait nanoteknologi beserta 

penelitian dan pengembangannya.   

Pada tahun 2005, Masyarakat Nano Indonesia (MNI) didirikan. Organisasi non-profit ini 

berperan menghubungkan berbagai elemen seperti industri, universitas, dan badan pemerintah 

demi menyukseskan tujuan utama yaitu mengedukasi masyarakat terkait nanoteknologi. 

Organisasi ini menghimpun berbagai kalangan baik itu ilmuwan nano, industri, dan masyarakat 

yang tertarik dengan teknologi nano. Sejumlah capaian berhasil diraih dan turut mendukung 

dinamika perkembangan teknologi ini diantaranya dengan menerbitkan Nanoletter, 

membimbing mahasiswa yang memiliki tugas akhir yang melibatkan nanoteknologi, 

mengadakan seminar dan workshop, serta menciptakan Nano-Edu Kit untuk mengenalkan 

nanoteknologi sejak dini (Rochman & Brama, 2009).  

Pada tahun 2004 hingga 2005, Kementerian Riset dan Teknologi mulai menggali penelitian-

penelitian terkait nanoteknologi, yang kemudian menginvestasikan US $ 200.000 untuk 

mendukung riset dan pengembangan teknologi ini. Kemudian di penghujung tahun 2008, 

pemerintah mulai membuat rancangan nanoteknologi yang bertujuan menguatkan industri 

nasional dengan dana sebesar US $ 100.000 dibantu oleh MNI. Setahun kemudian, pemerintah 

juga mengucurkan dana sebesar 20 juta Dolar AS untuk pengembangan nanoteknologi yang 

dimulai dari sebuah universitas terkemuka di bidang teknologi yaitu ITB dan disusul sejumlah 



 

 

universitas lainnya seperti UI, ITS, UGM, UNHAS dan UNILA. Sementara badan penelitian 

yang ikut mendukung riset nanoteknologi di Indonesia diantaranya LIPI, BATAN, BPPT, 

LAPAN, PUSPIPTEK, MRC dan Eijkman (Rochman & Brama, 2009).   

Lebih lanjut, pemerintah menerbitkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 

yang bertujuan menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan 

nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rencana ini, nanoteknologi 

dicantumkan sebagai salah satu prioritas negara. Industri yang menjadi prioritas ialah industri 

pangan dan alat kesehatan dengan fokus riset pangan dan pertanian, obat, dan kesehatan dan 

material maju (Ristekdikti, 2017). Kebijakan-kebijakan ini membuktikan keseriusan 

pemerintah dalam mengembangkan nanoteknologi.  

Berdasarkan data yang dirangkum situs terkemuka nanoteknologi, Statnano.com, hingga saat 

ini Indonesia telah menghasilkan 33 produk berbasis nanoteknologi di bidang industri 

pertanian, pangan, tekstil, otomotif, rumah tangga, minyak, kosmetik, kesehatan, energi 

terbarukan, dan industri lainnya dari 14 perusahaan. Perusahaan yang telah memproduksi 

produk-produk ini diantaranya K-Link, Nanotech Indonesia, Nano Ceramic Indonesia, 

Millionaire Club Indonesia, Rhizoma Worldwide, Gizi Indonesia, PT Nanocoating Indonesia, 

PT NanotechHerbal Indonesia, dan sebagainya.  



 

 

 

 

 

Sumber: Statnano.com 

Gambar 1 Produk Berbasis Nanoteknologi di Indonesia 

Sayangnya angka ini tidak begitu signifikan baik dari jumlah produk yang dihasilkan maupun 

jumlah perusahaan yang bermain di bidang ini dan masih tertinggal jauh dibanding negara-

negara tetangga seperti Singapura yang telah menghasilkan hampir dua kali lipat jumlah 

produk nano di Indonesia. Sementara itu, Malaysia menghasilkan tiga kali lipat jumlah produk 

tanah air dari 28 perusahaan dimana kedua negara ini memulai pengembangan nanoteknologi 

dalam kurun waktu yang relatif bersamaan.  
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(b) 

Sumber: Statnano.com 

Gambar 2 Produk berbasis nano di beberapa bidang seperti pertanian, pangan, otomotif, 

minyak, tekstil, rumah tangga, kesehatan, dan olahraga di (a) Singapura dan (b) Malaysia 

Rintangan dalam Pengembangan Teknologi Nano 

 

Industri memainkan peran penting dalam aplikasi teknologi nano dan menyediakan produk 

yang bermanfaat di tengah masyarakat. Namun, pelaku usaha mengalami beberapa tantangan 

dalam menghasilkan produk berbasis nano diantaranya sumber daya manusia, informasi, 

teknologi dan finansial (Rochman & Brama, 2009). Di samping empat hambatan tersebut, 

menurut Rochman (2016) dalam sebuah wawancara di surat kabar elektronik (suara.com), 

menambahkan minimnya aturan yang diresmikan dari lembaga berwenang seperti BPOM dan 

Kementerian Kesehatan (Pebriansyah, 2016). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur 

Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga BPOM, 

A. Retno Tyas Utami (2012) yang menekankan pentingnya penyusunan pedoman dan standar 

uji bagi produk berbasis nano ini (BPPT, 2012).  



 

 

 

Sumber: Rochman dan Brama (2009) 

Gambar 3 Tantangan Implementasi Nanoteknologi di Ranah Industri 

Sementara penerapan SNI pada produk terkait nanoteknologi, Badan Standardisasi Nasional 

telah mengadakan pertemuan dengan panitia teknis dalam rangka melakukan rapat konsensus 

mengenai Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Nanoteknologi. Dari pertemuan ini 

ditetapan 6 judul RSNI nanoteknologi. Akan tetapi, RSNI perlu menjalani beberapa tahap lagi 

untuk dapat ditetapkan sebagai SNI sehingga dapat berguna bagi stakeholders nanoteknologi 

di Indonesia. Enam judul tersebut diantaranya (BSN, 2011): 

1. RSNI ISO/TS 27687:2008  mengenai “Nanoteknologi – Istilah dan Definisi Objek 

Nano – Partikel Nano, Serat Nano, Pelat Nano” 

2. RSNI ISO/TS 8004-1:2010 mengenai “Nanoteknologi – Kosakata - Bagian 1: Istilah 

Utama” 

3. RSNI ISO/TS 8004-3:2010 mengenai “Nanoteknologi – Kosakata – Bagian 3: Objek 

Nanokarbon” 

4. RSNI ISO/TS 10867:2010 mengenai “Nanoteknologi: Karakterisasi Tabung 

Nanokarbon Berdinding Tunggal Menggunakan Spektroskopi Fotoluminasi 

Inframerah Dekat” 

5. RSNI ISO 29701:2010 mengenai “Nanoteknologi – Uji Endotoksin pada Sampel 

Material Nano dalam Sistem Invitro – Uji”  

6. RSNI ISO/TR 11360:2010 mengenai “Nanoteknologi – Metodologi Klasifikasi dan 

Penggabungan Material Nano" 

 

Rekomendasi Kebijakan 

Salah satu penyebab relatif lambatnya Indonesia dalam menghasilkan produk-produk 

nanoteknologi secara masif ialah minimnya aturan dari BPOM dan Kemenkes terkait 
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keamanan produk berbasis nanoteknologi. Padahal aturan yang jelas merupakan landasan yang 

paling penting dalam pengadaan produk. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat 

diterbitkannya aturan dan standar uji bagi produk-produk nanoteknologi yang mana aturan ini 

dapat disusun dengan melibatkan ahli di bidang teknologi nano serta dapat melihat Daftar 

Pustaka dari negara-negara yang telah lebih dahulu menerbitkan aturan tersebut.  

 

Selain itu, dilihat dari hambatan lain yang dialami pihak pelaku usaha, informasi menjadi 

kendala teratas disusul dengan teknologi, sumber daya manusia, dan keuangan. Untuk 

mengatasi masalah ini beberapa solusi yang dapat diajukan dimana solusi yang ditawarkan 

diharapkan mampu mengatasi keempat persoalan tersebut sekaligus. Pertama, pemerintah 

dapat menyediakan jembatan bagi pelaku usaha dengan sumber penyedia teknologi utama 

dengan mengadakan kerjasama dengan negara lain. Pertimbangan yang perlu diutamakan 

dalam kerja sama ini antara lain, penyedia teknologi memberikan barang yang berkualitas baik 

dengan harga yang terjangkau. Untuk kedua kriteria ini, Iran dapat dijadikan sebagai salah satu 

negara kandidat supplier. Selanjutnya informasi dan SDM menurut hemat penulis merupakan 

dua hal yang berkaitan erat. SDM merupakan sumber informasi bagi perusahaan, sehingga 

perusahaan perlu merekrut tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi nano yang diutamakan ialah 

anak bangsa.  

 

Untuk menggenjot pengembangan teknologi ini, diperlukan sinergi yang baik antara badan 

penelitian dan universitas serta industri sehingga hasil riset yang dilakukan dapat diwujudkan 

dalam bentuk produk yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah 

juga disarankan untuk memberikan bantuan bagi pendanaan pembiayaan pendaftaran paten 

hasil karya anak bangsa.   
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MEMBANGKITKAN SEKTOR PERIKANAN PASCA PANDEMI COVID-19 

 

Ringkasan Eksekutif 

● Terdapat empat WPP-NRI yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi, namun 

secara keseluruhan, aktivitas produksi perikanan di Indonesia masih terjaga. 

● Kebijakan pemerintah dalam pengalihan pasar ekspor berhasil meningkatkan nilai ekspor 

hasil perikanan Indonesia dalam masa pandemi ini. 

● Dalam rangka mempercepat pemulihan dalam sektor budidaya perikanan, pemerintah 

perlu memberikan stimulus dengan cara mengurangi beban biaya produksi, keringanan 

kredit dan memperlancar rantai pasok. 

 

Dampak pandemi terhadap sektor kelautan dan perikanan 

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi ekonomi dunia. International Monetary Funds (IMF) 

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di angka -4.9%. Sejak virus ini 

terkonfirmasi pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah menerapkan 

berbagai pembatasan sementara untuk perjalanan darat, laut, maupun udara. Kegiatan sekolah 

dan sebagian perkantoran dialihkan menjadi daring untuk membatasi ruang gerak masyarakat 

dan mencegah penyebaran virus. Langkah pencegahan ini berdampak signifikan terhadap 

ekonomi Indonesia. Sebagian besar didorong oleh berkurangnya konsumsi dan investasi. 

Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal I tahun 2020 menjadi 

-2.4%. Dalam proyeksi Kementerian Keuangan, pada skenario terburuk, pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan pada kuartal II 2020 mencapai -3.5% hingga -5.1%. 

 

Dampak besar dirasakan oleh sektor kelautan dan perikanan. Indonesia sebagai negara 

kepulauan terbesar di dunia, sektor kelautan dan perikanan sangat berperan penting dalam 

kontribusi terhadap ketahanan pangan, mata pencaharian, dan penerimaan devisa. Saat ini, 

lebih dari 6 juta orang terlibat di sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk pebisnis 

dan nelayan kecil. Kondisi pandemi ini pun menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor 

kelautan dan perikanan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, sekaligus untuk 

meminimalisir dampak dari risiko krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam situasi 

yang sulit ini, pemerintah telah melakukan antisipasi agar produktivitas sektor kelautan dan 

perikanan tetap terjaga. 



 

 

 

Aktivitas Nelayan 

Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi penghasilan nelayan dari kegiatan penangkapan, di 

antaranya adalah faktor fisik berupa kondisi lingkungan pesisir, teknologi penangkapan, lokasi 

penangkapan, dan modal, serta dan faktor non fisik berkaitan dengan kondisi iklim (musim), 

umur nelayan, pendidikan nelayan, dan pengalaman melaut.  

 

Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 tidak mengganggu aktivitas produksi perikanan di 

Indonesia. Meskipun diberlakukan penutupan wilayah perbatasan di masing-masing provinsi, 

namun tidak terlalu berdampak pada aktivitas nelayan di beberapa Wilayah Pengelolaan 

Perikanan (WPP) Indonesia. Aktivitas nelayan terpantau melalui jumlah kapal ikan yang 

beroperasi di WPP Indonesia.  

Gambar 1. Fluktuasi jumlah kapal ikan yang beroperasi di WPP-NRI periode Januari 2019-

April 2020 (a). Perbandingan jumlah kapal ikan sebelum (2019) dan saat (2020) COVID-19 

di WPP-NRI 571 (b), WPP 712 (c), WPP 713 (d), dan WPP 717 (e). 

Sumber: Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, diolah 

 

Dalam periode Januari 2020 hingga April 2020 atau sebelum dan sesudah pandemi melanda, 

aktivitas perikanan masih berjalan normal dan memiliki trend yang cenderung stabil pada 

WPP-NRI 714, 715, dan 716. Sementara untuk WPP-NRI 572, 573, dan 711, dan 718 



 

 

mengalami kenaikan walau tidak signifikan. Namun, terdapat empat WPP yang mengalami 

pengaruh signifikan akibat pandemi ini, yaitu WPP-NRI 571, 712, 713, dan 717. Terjadi 

penurunan aktivitas perikanan secara drastis di keempat WPP tersebut. Dan jika dibandingkan 

dengan tahun 2019 dalam periode yang sama yakni Januari-April, terlihat jelas penurunan 

terjadi pada WPP 571 fig.1(b), 572 fig.1(c), 713 fig.1(d), dan 717 fig.1(e). 

 

 

Tabel 1. Pemetaan WPP-NRI terdampak COVID-19 

WPP-NRI Wilayah Dampak 

714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda Stabil 

715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut 

Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau; 

716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara 

Pulau Halmahera;  

572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat 

Sumatera dan Selat Sunda;  

Dampak tidak 

Signifikan 

573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan 

Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut 

Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. 

711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan 

Laut Natuna Utara;  

718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut 

Timor bagian Timur;  

571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;  

Mengalami 

Penurunan 

712 meliputi perairan Laut Jawa;  

713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut 

Flores, dan Laut Bali; 

717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera 

Pasifik  

 

 

 

 



 

 

Produktivitas Perikanan 

Produksi perikanan tangkap dan budidaya Indonesia masih tetap dalam kondisi yang stabil. 

Pada bulan April hingga Juni 2020, total produksi mencapai 1,8 juta ton dan 109,7 ton. Namun, 

bisa terjadi penumpukan stok ikan apabila daya beli masyarakat menurun.  

 

Dengan melemahnya daya beli masyarakat Indonesia, pemerintah bersiap untuk membuka 

kargo pesawat ke beberapa negara untuk mendukung penjualan produk ikan nasional. Langkah 

ini diharapkan dapat mendorong ekspor produk perikanan dan juga menjaga ekonomi nasional. 

Sejak munculnya wabah COVID-19 di Tiongkok, sempat terjadi penutupan dan pembatasan 

impor ke Tiongkok sejak awal tahun 2020. Indonesia kemudian mengalihkan prioritas aktivitas 

ekspor  hasil perikanan seperti udang dan tuna-tongkol-cakalang (TTC) ke Amerika Serikat 

dan Uni Eropa. Sebelumnya, Tiongkok terkenal menjadi eksportir hasil perikanan terbesar di 

dunia. Dalam kondisi pandemi, Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk mengisi pasar-

pasar tujuan ekspor Tiongkok yang mengalami penurunan akibat wabah ini. Ternyata langkah-

langkah tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai ekspor perikanan 

Indonesia. 

 

Pada bulan Maret 2020, volume ekspor hasil perikanan Indonesia mengalami kenaikan sebesar 

15,37% dibanding bulan Februari, mencapai total 105,2 ribu ton. Secara kumulatif, jika 

dibandingkan dengan periode Januari hingga Maret 2019, volume ekspor hasil perikanan 

Indonesia pada periode Januari hingga Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 10,96% 

dengan total volume mencapai 295,13 ribu ton. Begitu pula pada total nilai ekspor hasil 

perikanan Indonesia, yang juga mengalami kenaikan cukup signifikan pada periode Januari 

hingga Maret 2020 senilai 1,24 miliar dolar AS atau meningkat 9,82% dibanding tahun 2019 

dalam periode yang sama.  

Dalam periode ini, Amerika Serikat menjadi pasar terbesar dengan nilai ekspor mencapai 

508,67 dolar AS atau sekitar 40,97%. Posisi kedua adalah Tiongkok sebesar 13,95% dengan 

nilai 173,22 dolar AS. Disusul negara-negara ASEAN dengan total 162,29 dolar AS (13,07%). 

Kemudian Jepang dengan nilai 143,82 dolar AS atau 11,59%. Dan 6,61% dari negara-negara 

Uni Eropa sebesar 82,05 dolar AS. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2 Lima Besar pasar ekspor hasil perikanan Indonesia 

Tujuan Nilai Ekspor (USD) 

Amerika Serikat 508.67 

Tiongkok 173.22 

ASEAN 162.29 

Jepang 143.82 

Uni Eropa 82.05 

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPS 

 

Dari sisi komoditas, udang dengan nilai mencapai 466,24 juta dolar AS atau sekitar 37,56%, 

mendominasi ekspor ke negara-negara tersebut. Kemudian disusul tuna-tongkol-cakalang 

(TTC) dengan nilai 176,63 juta dolar AS atau sekitar 14,23%. Yang ketiga yaitu cumi-sotong-

gurita dengan nilai 131,94 juta dolar AS (10,63%). Disusul rajungan-kepiting dengan nilai 

105,32 juta dolar AS (8,48%) dan rumput laut dengan nilai 53,75 juta dolar AS sekitar 4,33%. 

 

Strategi Pemasaran 

Dalam rangka menghindari penumpukan stok ikan yang melimpah, Kementerian Koordinator 

Maritim dan Investasi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pemerintah daerah 

(pemda) setempat untuk membeli produk hasil perikanan. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) mengusulkan permohonan langsung kepada Kementerian BUMN agar 

memberikan penugasan kepada PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perusahaan Umum 

Perikanan Indonesia (Perum Perindo) untuk menyerap ikan dan produk perikanan. 

 

Sedangkan dalam rangka memperlancar rantai pasok, KKP telah sepakat dengan berbagai 

pihak terkait untuk mempermudah kelancaran logistik bahan baku atau input produksi serta 

distribusi hasil dan skenario penyerapan pasar. 

 



 

 

  

Gambar 2. Estimasi potensi sumber daya ikan di Indonesia 

Sumber: Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017 tentang estimasi potensi, JTB, dan tingkat 

pemanfaatan SDI 

  

Total estimasi potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai lebih dari 12 juta ton dengan 

60% sumber daya ikan berada di WPP-NRI wilayah timur Indonesia yaitu WPP-NRI 713, 

WPP-NRI 714, WPP-NRI 715, WPP-NRI 716, WPP-NRI 717 dan WPP-NRI 718. Sedangkan 

sebaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah dan besar terkonsentrasi di Jawa, dengan 

jumlah 444 unit. Mayoritas UPI berskala kecil juga terdapat di pulau Jawa meliputi Jawa Barat 

9.804 unit, Jawa Tengah sebanyak 6.552 unit, dan Jawa Timur sejumlah 10.624 unit. Dalam 

hal ini, aktivitas logistik dari wilayah Indonesia timur harus terjamin kelancarannya. Lokasi 

produksi yang terfragmentasi dan efisiensi logistik perlu diwujudkan. Tabel 3 dan 4 

menunjukan tarif logistik pengiriman ikan dari wilayah Indonesia Timur. Terdapat perbedaan 

harga yang sangat signifikan sejak sebelum pandemi dengan sesudah pandemi. Hal ini lantas 

menghambat pemasaran hasil laut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3. Tarif pengiriman hasil laut dari wilayah Indonesia timur melalui laut 

Tujuan Bulan Keterangan 

Desember 

2019 (Rp) 

Januari 

2020 

(Rp) 

Februari 

2020 (Rp) 

Maret 

2020 (Rp) 

Timika - Surabaya 45.338.000 47.725.00

0 

47.725.000 47.725.00

0 

RC 20 ft 

Port to Port 

Timika - Surabaya 45.000.000 45.000.00

0 

45.000.000  RC 20 ft 

Port to Port 

Timika - 

Probolinggo 

4.000/kg 4.000/kg   Kapal 

angkut 

Timika - 

Probolinggo 

48.000.000 48.000.00

0 

48.000.000  RC 20 ft 

Timika - Juwana 53.888.000 56.725.00

0 

56.725.000 56.725.00

0 

RC 20 ft 

Door to 

Door 

Timika - Jakarta 57.679.250 60.715.00

0 

60.715.000 60.715.00

0 

RC 20 ft 

Door to 

Door 

Surabaya - Jakarta 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 Kereta Api 

Timika - Jakarta 55.000.000 55.000.00

0 

  RC 20 ft 

Timika - Jakarta 50.000.000 50.000.00

0 

50.000.000  RC 20 ft 

Sumber: Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, dari berbagai pelaku 

usaha 

 

 

 



 

 

Tabel 3 Tarif pengiriman hasil laut dari wilayah Indonesia timur melalui udara 

No Rute Biaya Cargo 

sebelum 

COVID-19 

(Rp) 

Biaya Cargo 

sebelum 

COVID-19 

(Rp) 

1 Makassar – Hongkong (via Jakarta)  

 

24.000  

 

30.000 

 

2 Makassar – Singapura (via Jakarta)  

 

6.000  

 

16.000 

3 Ambon - Jepang  22.500 25.000 

4 Manado - Jepang  22.000 25.000 

5 Jakarta - Singapura 7.600 11.000 

6 Jakarta - Hongkong 10.500 18.000 

7 Jakarta - Jepang 17.400 18.000 

Sumber: Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, dari maskapai 

penerbangan di Indonesia. 

 

Strategi Percepatan Pemulihan 

Selain itu, untuk memastikan kestabilan ekonomi nelayan, BUMN dan pemda juga diminta 

untuk memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga nelayan serta memberikan relaksasi 

hutang bagi pelaku usaha perikanan skala kecil. Terdapat beberapa skema insentif yang akan 

diberikan pada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Ultra Mikro 

(UUMi) termasuk nelayan. Untuk UUMi dengan pinjaman dibawah Rp 10 juta, selama 6 bulan 

pemerintah akan menanggung bunga kredit sebesar 6%. Sementara untuk UMKM dengan nilai 

pinjaman Rp 10 juta hingga Rp 500 juta, relaksasi kredit akan diberikan dengan ditanggungnya 

bunga kredit sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan kemudian 3% untuk 3 bulan selanjutnya.  

 

Sementara itu, para pelaku usaha budidaya ikan juga mengalami dampak pandemi. Oleh karena 

itu, dalam rangka mempercepat pemulihan dalam sektor budidaya perikanan, pemerintah 

memberikan stimulus dengan cara mengurangi beban biaya produksi dan memperlancar rantai 

pasok. 

Dalam hal penekanan biaya produksi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan 

stimulus jangka pendek yaitu mendistribusikan benih ikan dan udang ke pelaku usaha budidaya 

yang terkena dampak COVID-19 ini. Bantuan benih didistribusikan ke 67 kabupaten / kota di 



 

 

Indonesia, setidaknya terdapat 1060 orang pelaku usaha budidaya yang tergabung dalam 106 

kelompok pembudidaya ikan skala kecil. Dalam periode Maret hingga April 2020, KKP 

mendistribusikan total 53,1 juta ekor benih ikan dan udang. Bantuan benih tersebut terdiri dari 

benih ikan air tawar, air payau dan air laut. Didominasi oleh benih ikan air payau sejumlah 44,7 

juta ekor, kemudian 6,5 juta ekor benih ikan air tawar, dan 1,9 juta ekor benih ikan air laut. 

 

Demi kelancaran produksi budidaya perikanan, pemerintah juga perlu menjamin produktivitas 

pelaku usaha benih. Sehingga stimulus ini tidak hanya diberikan kepada pembudidaya, namun 

KKP juga mendistribusikan bantuan calon induk kepada pelaku usaha benih. Hingga April 

2020, KKP telah mengalokasikan sejumlah 29.450 ekor calon induk.  

 

 

 

Implikasi Kebijakan 

Dari kajian di atas, dapat direkomendasikan beberapa hal, yaitu: 

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu 

mempertahankan kebijakan ekspor hasil produksi perikanan Indonesia. 

2. Selama masa pandemi, stimulus berupa bantuan benih, calon induk, dan keringanan kredit 

sebaiknya tetap berjalan demi menjaga kelancaran produktivitas perikanan. 

3. WPP sangatlah luas, sehingga masih perlu dilakukan analisis mendalam terkait pelabuhan 

mana saja yang terdampak signifikan akibat pandemi agar pemerintah dapat melakukan 

tindakan secara efisien dan tepat sasaran. 

4. Perlu diusulkan adanya WPP percontohan, agar WPP yang terkena dampak COVID-19 

dapat memulihkan aktivitasnya bahkan meningkatkan hasil produksi dan penjualannya. 
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Ringkasan Eksekutif 

Topik yang akan dibahas:  

• Kebijakan Energi Nasional (KEN) 

• Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 

• Rencana Umum Energi Daerah-Propinsi (RUED-P) 

• Gas Bumi Untuk Masa Depan 

Energi memiliki peranan penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan 

lingkungan hidup dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebutuhan energi 

diperkirakan terus mengalami peningkatan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi 

dan pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pengelolaan energi mutlak dilaksanakan 

sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan energi baik untuk kebutuhan saat ini 

maupun di masa mendatang. 

 

Pengelolaan energi khususnya pengelolaan Sumber Daya Energi belum dilakukan secara 

optimal untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Paradigma pengelolaan energi 

selama ini menempatkan Sumber Daya Energi sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkan 

devisa negara. Kondisi ini mengakibatkan pasokan energi dalam negeri tidak dapat terjamin 

dengan baik, peningkatan nilai tambah tidak optimal, dan hilangnya peluang terciptanya 

lapangan pekerjaan baru sehingga menjadi salah satu sumber penghambat pertumbuhan 

perekonomian. Oleh karena itu, paradigma kebijakan pengelolaan energi perlu diubah dengan 

menjadikan energi sebagai modal pembangunan nasional. 

 

Terdapat segitiga energi di dalam pengelolaan energi suatu bangsa, yaitu: ketahanan energi, 

kemandirian energi dan kedaulatan energi. Indikator dari negara yang baik tingkat ketahanan 

energinya yaitu adanya jaminan pasokan energi yang cukup dan berkelanjutan, kemampuan 

daya beli masyarakat untuk menikmati energi tersebut, ketersediaan infrastruktur dan akses 

bagi pengguna energi, serta keberpihakan terhadap kondisi lingkungan. 

 

Kemandirian energi ialah kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan potensi sumber daya 

energi lokal secara bermartabat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian energi 

yaitu melalui pengembangan teknologi serta sumber daya manusia. Kedaulatan energi ialah 

kemampuan suatu negara untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi 

dalam mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Salah satu indikator kedaulatan energi 



 

 

dapat dilihat dari regulasi energi yang ada serta sistem kontrak energi yang dibuat dengan 

perusahaan asing.  

 

Ketiga faktor segitiga energi tersebut saling berkaitan sehingga sangat penting untuk menjaga 

keseimbangan ketiganya. Dengan memperhatikan kondisi keenergian saat ini dan sejumlah 

permasalahan yang dihadapi di sektor energi, maka pemerintah perlu melakukan pengelolaan 

energi secara tepat baik dari sisi penyediaan (supply side management) maupun pada sisi 

pemanfaatan (demand side management). Prioritas pengembangan energi Indonesia harus 

dilakukan terhadap masyarakat yang belum memiliki akses terhadap energi listrik dan belum 

memiliki pasokan gas rumah tangga dengan memperhatikan keseimbangan keekonomian 

energi, keamanan pasokan energi, pelestarian lingkungan hidup, dan pemanfaatan 

penggunaan energi setempat. 

 

Kebijakan Energi Nasional (KEN) 

 

Kebijakan energi nasional adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip 

berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan 

ketahanan energi nasional. Di dalam Undang Undang 30 tahun 2007 tentang Energi, kebijakan 

energi nasional meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas 

pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional dan cadangan penyangga 

energi nasional. Penyediaan energi diutamakan pada daerah yang belum berkembang, daerah 

terpencil dan daerah pedesaan. 

Di dalam PP Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sasaran penyediaan 

dan pemanfaatan energi primer dan energi final serta pemenuhan penyediaan energi 

ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

 

  

Kategori 
Target (tahun) 

2015 2025 2050 

Penyediaan Energi Primer  ± 400 MTOE ± 1.000 MTOE 

Pemanfaatan Energi Primer per Kapita  ± 1,4 TOE ± 3,2 TOE 

Kapasitas Pembangkit Listrik  115 GW 430 GW 

Pemanfaatan Listrik per Kapita  2.500 KWh 7.000 KWh 



 

 

Elastisitas Energi  < 1  

Penurunan Intensitas Energi final  1% per tahun hingga 

2025 

 

Rasio Elektrifikasi  85 % ± 100%  

Rasio penggunaan gas rumah tangga 85 %   

EBT pada bauran energi primer  ≥ 23% ≥ 31% 

Minyak Bumi pada bauran energi primer  ≤ 25% ≤ 20% 

Batubara pada bauran energi primer  ≥ 30% ≥ 25% 

Gas Bumi pada bauran energi primer  ≥ 22% ≥ 24% 

*MTOE = Million Tonnes of Oil Equivalent 

  

Adapun sejumlah permasalahan yang dihadapi sektor energi adalah  

1. Penggunaan Energi belum efisien; 

2. Subsidi Energi yang belum tepat sasaran; 

3. Harga Energi belum mencapai harga keekonomian; 

4. Minat investasi yang masih rendah; 

5. Ketergantungan terhadap Energi fosil yang masih tinggi tidak diimbangi dengan 

peningkatan penyediaan cadangan; 

6. Keterbatasan infrastruktur Energi; 

7. Pengembangan infrastruktur Energi belum didukung oleh industri nasional yang kuat dan 

mandiri; 

8. Keterbatasan anggaran; 

9. Lemahnya keberpihakan terhadap produk teknologi dalam negeri; 

10. Pengembangan riset Energi belum terintegrasi dengan baik; 

11. Penguasaan teknologi Energi yang masih rendah; 

12. Belum adanya penetapan prioritas pengembangan Energi; 

13. Akses untuk masyarakat terhadap Energi yang masih rendah; 

14. Pengelolaan Energi belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan; dan 

15. Nilai tambah Pengelolaan Energi belum optimal. 

 Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah  

1. Meningkatkan eksplorasi sumber daya, potensi, cadangan terbukti untuk energi fosil dan 

EBT; 

2. Meningkatkan produksi energi dalam negeri dan dari luar negeri; 



 

 

3. Meningkatkan keandalan produksi, transportasi dan distribusi; 

4. Mengurangi hingga menghentikan ekspor energi fosil; 

5. Menyeimbangkan penemuan cadangan dan pemakaian maksimum; 

6. Memastikan daya dukung lingkungan hidup dan ketersediaan energi air dan panas bumi; 

7. Jika terjadi tumpang tindih lahan, diutamakan yang memiliki nilai ketahanan nasional yang 

tinggi atau nilai strategis yang tinggi; dan 

8. Prioritas pengembangan energi: 

• Memperhatikan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan 

kelestarian lingkungan hidup; 

• Mengutamakan daerah yang belum memiliki akses terhadap energi listrik, gas 

rumah tangga, transportasi, industri dan pertanian; 

• Menggunakan energi setempat; 

• Mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri; dan 

• Pengembangan industri berdasarkan ketersediaan energi. 

Usaha-usaha yang dilakukan saat ini belum dapat menjawab semua permasalahan energi 

nasional. Usaha – usaha apalagi yang dapat diusulkan kepada pemerintah, pemerintah 

daerah, pemangku kepentingan, akademisi dan masyarakat? 

 

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 

 

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2007 tentang Energi. Berdasarkan amanat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang tersebut, 

Pemerintah menyusun Rancangan RUEN berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan 

Pasal 12 ayat (2) huruf b mengamanatkan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menetapkan 

RUEN. 

 

Adapun KEN disusun oleh DEN dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 

Tahun 2014 yang memuat antara lain: 

1. Tujuan KEN yang merupakan pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional 

guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung 

pembangunan nasional berkelanjutan. 

2. Sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi termasuk penyediaan pembangkit listrik dan 

pernanfaatan listrik per kapita. 



 

 

3. Pencapaian sasaran KEN, antara lain terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energi 

merupakan modal pembangunan nasional, dan tercapainya elastisitas energi, intensitas 

energi, rasio elektrifikasi, rasio penggunaan gas rumah tangga, dan bauran energi primer 

yang optimal. 

4. Arah kebijakan energi nasional meliputi kebijakan utama dan kebijakan pendukung. 

 

KEN menjadi dasar dalam penyusunan RUEN dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 

(RUKN). RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi 

tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas 

sektor untuk mencapai sasaran KEN, yang berisi hasil pemodelan kebutuhan-pasokan (demand-

supply) energi hingga tahun 2050, serta kebijakan serta strategi yang akan dilakukan untuk 

mencapai sasaran tersebut. 

 

RUEN merupakan pedoman untuk mengarahkan pengelolaan energi nasional guna mewujudkan 

kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dalam mendukung pembangunan nasional 

berkelanjutan. RUEN juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah 

(RUED). 

 

Arah kebijakan energi ke depan berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak 

lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional 

untuk tujuan mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan 

terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri, mengoptimalkan pengelolaan sumber 

daya energi secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, 

menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan kemampuan teknologi 

serta industri energi dan jasa energi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan 

terkendalinya dampak perubahan iklim serta terjaganya fungsi lingkungan hidup. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai terobosan antara lain percepatan 

pembangunan infrastruktur energi, peningkatan nilai tambah dalam negeri, pembangunan 

industri penunjang sektor energi, pengembangan EBT secara masif, peningkatan upaya 

konservasi energi serta peningkatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. 

 

 

 



 

 

Rencana Umum Energi Daerah-Provinsi (RUED-P) 

Energi berperan penting bagi pembangunan nasional, peningkatan ekonomi dan ketahanan 

nasional. Energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang 

mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, energi juga berperan 

sebagai pendorong utama berkembangnya sektor-sektor lain, khususnya sektor industri. 

Tingkat konsumsi energi juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kemajuan 

pembangunan suatu daerah. 

 

Berkembangnya kawasan industri di provinsi berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang 

diikuti dengan pertambahan penduduk. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan 

energi sehingga menjadi hal yang sangat krusial. Oleh karena itu pengelolaan energi 

dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan pasokan energi baik untuk 

kebutuhan saat ini maupun masa mendatang, Pemerintah Provinsi perlu melakukan 

pengelolaan energi secara tepat baik pada sisi penyediaan maupun pada sisi pemanfaatan dalam 

rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi. 

 

 

Dalam rangka mewujudkan visi pengelolaan energi daerah yaitu “Terwujudnya Percepatan 

Bauran Energi Yang Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan Dalam Rangka 

Kemandirian Dan Ketahanan Energi Daerah” serta mempertimbangkan Kebijakan Energi 

Nasional (KEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Energi Nasional, maka disusun RUED-P. RUED-P merupakan penjabaran 

dan rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran 

RUED-P maupun RUEN hingga tahun 2050 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. RUED-P 

mempunyai tujuan agar pengelolaan energi di provinsi dapat dilaksanakan secara berkeadilan, 

berkelanjutan, optimal dan terpadu dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi. 

 

Gas Bumi Untuk Masa Depan 

Pendahuluan 

Natural gas atau gas bumi merupakan komponen yang vital dalam hal suplai energi, dengan 

karakteristik tidak berwarna, tidak berbentuk, tidak berbau, bersih, aman dan paling efisien 

dibandingkan dengan sumber energi fosil lainya seperti minyak bumi dan batu bara. Gas bumi 

juga mampu menghasilkan pembakaran yang low emisi sehingga lebih ramah lingkungan. Gas 



 

 

bumi memiliki kandungan penyusun terdiri dari metana (CH4). Gas bumi juga dapat 

mengandung etana (C2H6), propana (C3H8), butana (C4H10) dan juga gas yang mengandung 

sulfur.  

Tabel 2 : Komposisi Gas Alam 

 

 

Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan terus meningkat, dan masih didominasi oleh kendaraan 

BBM. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang begitu tajam, juga mempengaruhi 

konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang ikut meningkat tajam. Dengan semakin naiknya 

konsumsi BBM diperlukan produksi minyak yang lebih besar tiap tahunnya, tetapi 

kenyataannya produksi minyak dalam negeri sejak tahun 2000 sudah menglami penurunan 

sehingga Indonesia harus menjadi net importir minyak. Selain itu, BBM tidak ramah 

lingkungan sehingga menyebabkan polusi udara. Program konversi kendaraan dari berbahan 

bakar minyak (BBM) ke berbahan bakar gas (BBG) sejak tahun 2012, tidak mengalami 

progress yang signifikan. 

 

Peranan Gas Bumi di Indonesia 

Dengan hadirnya gas bumi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri 

(domestik), mengurangi ekspor BBM dan LPG secara bertahap dan sebagai modal 

pembangunan nasional. Data per 1 Januari 2017, cadangan gas Indonesia tercatat 142,72 

Trilliun Standard Cubic Feet (TSCF) dengan cadangan terbukti sebesar 100,36 TSCF dan 

cadangan potensial 42,36 TSCF dengan ketersediaan 1,53% total cadangan gas dunia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam 

tercapainya bauran energi primer, peranan gas bumi minimal 22% pada tahun 2025 dan 24% 

pada tahun 2050. 



 

 

 

Kegiatan operasi gas alam di Indonesia dibagi menjadi 2 kegiatan, yakni kegiatan hulu 

(upstream) dan kegiatan hilir (downstream). Kegiatan hulu meliputi kegiatan eksplorasi dan 

produksi yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha 

hilir, meliputi pengolahan (pemurnian, pemisahan, pencairan dan pemampatan), 

pengangkutan, penyimpanan dan niaga (pembelian, penjualan, ekspor dan impor) yang diatur 

di Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. 

 

Pemanfaatan gas bumi di Indonesia dimulai pada tahun 1960an dengan penyaluran gas bumi 

melalui pipa dari lapangan gas bumi PT. Stanvac Indonesia di Pendopo, Sumatera Selatan, 

dikirim melalui pipa gas ke pabrik pupuk PUSRI IA milik PT Pupuk Sriwijaya di Palembang. 

Perkembangan meningkat pesat sejak tahun 1974. PT Pertamina mulai memasok gas alam 

melalui pipa gas dari ladang gas alam di Prabumulih, Sumatera Selatan ke pabrik pupuk Pusri 

II,III dan IV di Palembang, setelahnya pemanfaatan mulai menyebar ke wilayah lain di 

Indonesia. 

Pemanfaatan gas bumi dibagi menjadi 4 manfaat utama, yaitu : 

 

1. Sebagai sumber energi (pembangkit listrik (PLTGU, PLTG, PLTMG), transportasi (bahan 

bakar kereta dan kapal pengangkut, kendaraan Berbahan Bakar Gas), rumah tangga, dan sektor 

komersial (bahan bakar untuk memasak), dan industri (peleburan besi baja, pembuatan kaca 

dan keramik)). 

2. Sebagai bahan baku (pupuk, petrokimia, plastik, methanol dan LPG). 

3. Lifting minyak. 

4. Komoditas ekspor (dalam bentuk LNG dan jaringan pipa) 

 

Gas Bumi dalam Tenaga Kelistrikan 

 

Salah satu pemanfaatan gas bumi adalah sebagai sumber energi di pembangkit listrik yang 

lebih bersih dan harga lebih kompetitif dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap 

(PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas turbin (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga 

Mesin Gas (PLTMG). Peranan gas bumi dalam sistem jaringan listrik adalah sebagai Load 

Follower (PLTGU) yang berfungsi untuk mengimbangi riak-riak dari perubahan beban sistem 



 

 

jaringan listrik dan Peaker (PLTG dan PLTMG) yang dibebani pada saat beban puncak. 

Berdasarkan Grid Code, rentang frekuensi sistem dalam keadaan operasi yang baik apabila: 

operasi normal (49,8 – 50,2 Hz), penyimpangan dalam waktu singkat (49,5 – 50,5 Hz) dan 

kondisi gangguan (47,5 – 52 Hz). Apabila frekuensi berada di luar batas toleransi (kondisi 

gangguan), maka harus segera dilakukan pelepasan beban (load shedding) dan atau pelepasan 

unit pembangkit dari sistem secara bertahap. Apabila sistem gagal mencapai keseimbangan, 

maka dapat berakibat terjadinya pemadaman total (black out). Supply-demand dalam operasi 

sistem tenaga listrik dari detik ke detik memiliki frekuensi yang sangat dinamis dan variatif. 

Besaran tegangan dan frekuensi dijaga konstan sehingga produksi (dari pembangkit) setiap 

detik ditentukan oleh permintaan pada detik itu juga. Pembangkit listrik tenaga gas adalah salah 

satu pembangkit listrik yang memiliki respon yang cepat dalam memenuhi perubahan 

permintaan yang cepat (cepat menyesuaikan beban), sehingga peranan gas sangat penting 

dalam menjaga frekuensi sistem ketenaga listrik. 

 

Keseimbangan demand dan supply harus tetap dijaga agar kinerja ketenagalistrikan dapat 

berjalan optimal dengan menjaga kualitas (tegangan, frekuensi, keandalan) dan menghindari 

over investment. Tiga aspek yang harus diperhatikan dan dijaga keseimbangannya adalah 

Energy security, Energy Equity (aksesibilitas dan keterjangkauan harga) dan Environment 

Sustainability. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ketenagalistrikan yakni ketersediaan 

jumlah listrik yang cukup, kualitas listrik yang baik dan harga yang wajar sebagaimana 

tercantum dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan 

memperhatikan 3 aspek utama diatas, maka pemanfaatan sumber energi primer gas bumi 

merupakan solusi yang tepat dan perlu dikembangkan. 

 

 

Pengembangan Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Gas (BBG) di Indonesia  

Tabel 3 : Data Jumlah Kendaraan 

 

Sumber : BPS, 2020 

2008 2013 2018

Mobil Penumpang 7489852 11484514 16440987

Mobil Bis 2059187 2286309 2538182

Mobil Barang 4452343 5615494 7778544

Sepeda motor 47683681 84732652 120101047

Jumlah 61685063 104118969 146858759

Jenis Kendaraan

Tahun



 

 

Berdasarkan data jumlah kendaraan dari BPS tahun 2020, jumlah kendaraan dari tahun 2008 

hingga 2018 terjadi peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan masih didominasi sepeda 

bermotor yang kenaikannya mencapai 3 kali lipat dan mobil penumpang (mobil pribadi) 

dengan kenaikan 2 kali lipat. Sepeda motor dan mobil penumpang mendominasi pemakaian 

bahan bakar minyak, sehingga dapat dibayangkan betapa besar subsidi BBM yang harus 

ditanggung oleh pemerintah. Untungnya transjakarta (mobil bis), beberapa armada taksi dan 

angkutan bajay sudah menggunakan bahan bakar gas, namun itu sebagian besar berada di kota 

Jakarta saja. Bahkan, jika ada individu yang ingin beralih dari BBM ke BBG masih 

memerlukan converter kit, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit yaitu berkisar hingga 20 

juta rupiah (finance detik, 19/03/2015). 

 

Di Tiongkok kendaraan bermotor (mobil, motor dan bus dalam kota) sudah memakai bahan 

bakar gas (BBG) sehingga dapat menurunkan tingkat polusi yang disebabkan oleh bahan bakar 

minyak. Ini menunjukkan bahwa sumber energi gas bumi dan listrik saling melengkapi 

dikarenakan kendaraan listrik memiliki batas jangkauan dan memerlukan waktu untuk mengisi 

ulang kembali daya listrik.  

 

Melihat perkembangan hingga sampai saat ini, Indonesia masih jauh dalam pemerataan 

kendaraan bermotor Berbahan Bakar Gas (BBG). Terlebih lagi pada tahun 2012 pemerintah 

sempat menggencarkan kendaraan bermotor Berbahan Bakar Gas (BBG) dan pada saat ini 

terkesan jalan di tempat. 

 

• Manfaat Penggunaan Gas Alam: 

1. Lebih ramah lingkungan 

2. Mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi defisit neraca perdagangan. 

3. Membuka peluang usaha 

4. BBG lebih murah daripada BBM 

5. Perawatan kendaraan BBG lebih mudah karena tidak meninggalkan sisa (kerak) sehingga 

mesin, busi, knalpot akan bertahan lama. 

 

Tantangan : 

Sumber Daya Gas Bumi : 



 

 

• Ketersediaan gas alam hanya untuk 47 tahun kedepan dengan cadangan yang dimiliki saat ini 

(asumsi rata-rata produksi 2,9 TSCF per tahun). 

• Cadangan gas alam di Indonesia bagian Timur berada pada laut dalam. 

• Cadangan terbesar gas alam berada di East Natuna (46 TSCF tidak termasuk CO2) yang 

mengandung 72% CO2. 

 

Sistem ketenagalistrikan : 

• Belum meratanya harga listrik nasional disebabkan ketersediaan energi yang masih sedikit di 

Indonesia bagian Timur. 

• Perubahan kebutuhan gas dalam RUPTL. 

• Pembangkit tersebar, kapasitas kecil dan memerlukan pembangunan jetty yang mahal 

• Cadangan gas yang tidak bisa dipastikan 100% tepat, seringkali terjadi decline yang lebih 

cepat. 

• Sumur gas yang dialirkan melalui gas pipa ke pembangkit cenderung tidak cocok untuk 

penyerapan gas secara fluktuatif (gas yang dialirkan tidak bisa merespon dengan cepat naik 

turunnya frekuensi pembangkit). 

• Filling station LNG skala kecil saat ini hanya tersedia di Bontang dan memiliki keterbatasan 

ukuran kapal dalam perolehan izin. 

• Penyediaan LNG pada Q3 dan Q4 yang susah terwujud. 

 

 

 

Kendaraan Bahan Bakar Gas: 

• Infrastruktur yang belum memadai dan belum tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. 

• Mahalnya biaya untuk membeli converter kit 

• Standarisasi yang kurang jelas 

• Sumber daya manusia yang belum memadai 

 

 

 

Rekomendasi : 

Sumber Daya Gas Alam : 

• Meningkatkan kegiatan eksplorasi sehingga meningkatkan nilai cadangan gas alam nasional 



 

 

• Kebijakan strategis dalam penyediaan data dan informasi yang akurat 

• Kemudahan dalam perizinan 

• Penerapan sistem kontrak baru untuk menarik investasi, terutama untuk wilayah Indonesia 

bagian Timur 

 

Sistem ketenagalistrikan: 

• Membangun PLTG dalam bentuk platform (seperti platform minyak di lepas pantai) di wilayah 

Indonesia bagian Timur yang lahan susah dibebaskan dan dibutuhkan listrik dalam skala kecil. 

• Membangun pembangkit di pulau Sumatera  dan interkoneksi listrik ke pulau Jawa. 

• Membangun filling station LNG di Tangguh, Teluk Lamong dan FSRU Jawa-1. 

 

Kendaraan BBG: 

• Pembangunan infrastruktur SPBG dan bengkel-bengkel untuk kendaraan BBG.  

• Penyediaan Converter Kit yang ekonomis. 

• Regulasi dan standarisasi yang jelas 

• Melakukan pelatihan berkala dan mendorong akademisi (SMK, Akademi dan Universitas) 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten tentang mesin kendaraan BBG. 

 

 

 

Industri, Rumah Tangga dan Komersial: 

• 20 tahun kedepan tenaga listrik akan meningkat sekitar 3 kali lipat dari sekarang (pertumbuhan 

6,9% per tahun), dengan didominasi oleh pertumbuhan sektor industri. Pembangunan industri 

(pupuk, petrokimia, smelter, plastik dan methanol) diproyeksikan dibangun di wilayah 

Indonesia bagian Timur mengingat cadangan gas alam yang banyak di Indonesia bagian Timur. 

• Meningkatkan jaringan gas untuk kebutuhan rumah tangga dan komersial.  
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Ringkasan Eksekutif 

• Pandemi COVID-19 adalah suatu kejadian luar biasa. Pandemi ini memiliki efek yang 

sangat besar, tak terkecuali ke pergerakan internasional antar-negara 

• Kebijakan restriksi perjalanan berkaitan dengan Pandemi COVID-19 bisa memiliki 

efek yang panjang, bahkan setelah pandemi ini telah terkontrol 

• Tren penangguhan atau pelemahan kebijakan restriksi perjalanan internasional yang 

dilakukan oleh berbagai negara ke negara atau wilayah tertentu disinyalir dipengaruhi 

lebih besar oleh pertimbangan politis daripada pertimbangan ilmiah 

• Tren penangguhan atau pelemahan kebijakan restriksi perjalanan internasional yang 

dilakukan oleh berbagai negara ke negara atau wilayah tertentu bisa memberikan 

keunggulan komparatif ke negara lain jika dibanding dengan Indonesia 

• Tren penangguhan atau pelemahan kebijakan restriksi perjalanan internasional yang 

dilakukan oleh berbagai negara ke negara atau wilayah tertentu dapat mempercepat 

akselerasi deglobalisasi dunia 

• Penangguhan atau pelemahan kebijakan restriksi perjalanan internasional yang 

dilakukan oleh berbagai negara ke negara atau wilayah tertentu dapat dijadikan salah 

satu alat negosiasi internasional oleh negara-negara besar (Great Powers) 

 

 

“Globalisasi seperti yang kita tahu telah berakhir” 

 

- Robin Nibble1 

Latar Belakang 

 

Pandemi Koronavirus (COVID-19) adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia 

saat ini. Bisa dibilang, pandemi ini adalah suatu kejadian yang bisa dimasukkan ke kategori 

kejadian angsa hitam (black swan event). Black swan event adalah jenis kejadian yang memiliki 

peluang kecil untuk terjadi, akan tetapi efeknya besar.2  

 

 
1 He, Yafei. “After the Pandemic: More or Less Anarchy?” China-US Focus, Juni 10, 2020. 

https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/after-the-pandemic-more-or-less-anarchy. 
2 Taleb, Nassim Nicholas. The Black Swan : The Impact of the Highly Improbable. New York: Random House, 

2007. Hal: xvii 



 

 

Hingga 13 Juli 2020, di seluruh dunia dilaporkan terdapat 22.431.929 kasus COVID-19, 

termasuk  787.773 kematian.3 Jelas, pandemi ini tidak bisa dianggap remeh. WHO sendiri 

mengkategorikan pandemi ini sebagai pandemi kelima setelah pandemi Flu 1918.4 

 

Cepatnya penyebaran penyakit ini memaksa negara-negara di dunia untuk menerapkan 

berbagai kebijakan untuk mengontrol penyebaran dan tingkat infeksi penyakit ini di negara 

mereka masing-masing. Salah satu kebijakan kesehatan publik yang diambil oleh banyak 

negara adalah pembatasan pergerakan manusia, baik di tingkat internal (di dalam negara itu 

sendiri) maupun eksternal.  

 

Untuk di tingkat eksternal, salah satu contoh pertama kebijakan pembatasan pergerakan adalah 

kebijakan Amerika Serikat yang melarang masuknya warga dari daerah atau negara tertentu5 

dan  

 

kebijakan Indonesia yang melarang hampir semua orang asing dari luar wilayah Indonesia 

masuk.6  

 

Efek dari pembatasan pergerakan yang terjadi secara global ini sangat besar. Prediksi baseline 

Euromonitor Travel Model memprediksi bahwa jumlah dan pertumbuhan perjalanan dunia 

tahun ini akan jatuh jauh dibawah prediksi sebelum COVID 19.7 Jika kita melihat dari situasi 

di Indonesia secara spesifik, prediksi baseline Euromonitor Travel Model memprediksi 

penurunan kedatangan maupun keberangkatan, baik dilihat dari segi angka maupun dari segi 

pertumbuhan, jika dibandingkan dengan prediksi sebelum pandemi COVID-19.8 

 

 
3 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). “Geographical Distribution of 2019-NCov 

Cases Globally.” European Centre for Disease Prevention and Control, 20 Agustus 2020, 

www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. 
4 Liu, Yen-Chin, et al. “COVID-19: The First Documented Coronavirus Pandemic in History.” Biomedical 

Journal, Mei 2020, doi:10.1016/j.bj.2020.04.007. 
5 CDC. “Travelers Prohibited from Entry to the United States.“ Centers for Disease Control and Prevention, 15 

Jun. 2020, www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html. 
6 Gumilang, Arvin. Siaran Pers Menkumham Terbitkan Larangan Sementara Orang Asing Masuk Ke Wilayah 

Indonesia Terkait Covid-19. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, 31 Mar 2020, 

https://www.imigrasi.go.id/uploads/12-12-56-Pers_Rilis_PERMENKUMHAM_NO__8_TAHUN_2020.pdf 
7 Euromonitor Travel Model. Baseline Macro Model, 2020. May 2020, analytics-

dashboards.euromonitor.com/Consulting/Production/Content/MacroIndicatorsModel/Content//MacroScenarioPd

f/C19-Baseline.pdf. Passport. 
8 Ibid. 



 

 

Efek dari pembatasan pergerakan manusia secara massal ini merupakan hantaman kedua ke 

stabilitas dan ekonomi global setelah sebelumnya (dan hingga saat ini) dunia harus menghadapi 

ketegangan antara AS dan Tiongkok.  Dengan semakin memanasnya hubungan antara negara-

negara besar yang sepertinya tidak berhenti bahkan di tengah sebuah bencana yang bersifat 

global, muncul banyak pertanyaan mengenai masa depan ekonomi dan politik dunia, 

khususnya menyangkut kebijakan pergerakan internasional. Seperti apakah kebijakan 

pergerakan internasional dunia setelah setidaknya penyebaran COVID-19 berhasil terkontrol 

dan dunia mulai kembali ke normal?   

Tujuan 

 

White Paper ini bertujuan untuk mengangkat topik kebijakan restriksi perjalanan dari negara 

lain dan kebijakan  pengangkatan dan/atau pengecualian kebijakan pembatasan perjalanan 

yang sering disebut juda dengan “safe travel bubble” yang menurut kami bisa memiliki efek 

jauh bahkan setelah pandemi COVID-19 ini dapat terkontrol.  

 

Tren ini menurut hemat kami memunculkan banyak pertanyaan bagi masa depan Indonesia, 

dikarenakan sifat pemilihan daerah atau wilayah untuk “safe travel bubble” yang terkesan lebih 

politis daripada berdasarkan pertimbangan berbasis kesehatan.9 10 Bagaimana efek dari 

kebijakan ini ke Indonesia? Apakah COVID-19 akan memperkuat tren deglobalisasi yang 

sudah mulai terjadi dari jaman Pre-COVID 19? Apakah Indonesia dapat mengubah tantangan 

ini menjadi tangga menuju pintu gerbang Indonesia yang adil dan makmur menuju Indonesia 

Emas 2045? 

 

Sebagai suatu kejadian black swan, COVID-19 akan mengubah banyak hal di dunia. Kita perlu 

berpikir out of the box. Kita tidak bisa berasumsi bahwa dunia setelah pandemi COVID-19 

terkendali atau hilang akan sama seperti dunia sebelum pandemi COVID-19, dan kita (atau 

warga negara lain) akan dapat kembali berpergian ke berbagai wilayah dunia dengan relatif 

mudah.  

 

 
9 Tasker, Peter. “The New Geopolitics of Travel Bubbles.” Nikkei Asian Review, 8 Juli 2020, 

asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Tea-Leaves/The-new-geopolitics-of-travel-bubbles 
10 Khor, Swee Kheng. “Coronavirus ‘Travel Bubbles’ Must Be Rooted in Science, Not Politics.” South China 

Morning Post, 7 Juli 2020, www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3092045/coronavirus-travel-bubbles-

must-be-rooted-science-not-politics. 



 

 

Kami berharap bahwa White paper ini dapat menjadi salah satu pemicu awal diskusi mengenai 

pertanyaan-pertanyaan di Indonesia agar Indonesia. Kekacauan yang diakibatkan COVID-19 

ini, walau memiliki efek negatif yang banyak dan berat bagi banyak negara, juga bisa menjadi 

kesempatan emas bagi mereka yang dapat melihat dan memanfaatkan kesempatan yang ada 

dalam keadaan ini. Mengutip perkataan tokoh fiksional di serial Netflix, Game of Thrones, 

Petyr  “Littlefinger Baelish”, “Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder” (Kekacauan bukanlah 

sebuah lubang. Kekacauan adalah sebuah tangga).11  

Pergerakan Manusia Antar-Negara dan Globalisasi 

 

“Transportasi udara massal mungkin akan berperan lebih penting dalam takdir dunia 

daripada bom atom” 

 

-Juan Trippe12  

 

Mengapa White paper ini berfokus ke pergerakan manusia antar-negara? Apa yang spesial dari 

pergerakan manusia antar-negara itu? Kenapa kita harus peduli dengan efek jangka menengah 

dan panjang pembatasan pergerakan manusia antar-negara?  

 

Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu mengetahui sedikit 

gambaran mengenai peran besar pergerakan manusia antar-negara di dunia. Pergerakan 

manusia antar-negara adalah salah satu faktor yang menggerakkan globalisasi.13 Agar kita bisa 

mendapat gambaran yang baik mengenai hal ini, kita harus memulai dari melihat hubungan 

antara pergerakan manusia antar-negara dengan gelombang-gelombang globalisasi dan 

ekonomi dunia.    

 

Pergerakan Manusia Antar-Negara dan Globalisasi: Dua Sisi Mata Uang (?) 

 

Cerita mengenai aturan yang mengontrol pergerakan manusia antar-negara tidak terpisah dari 

sejarah globalisasi. Bahkan bisa dibilang, setiap ada perubahan signifikan dari peraturan yang 

 
11 HBO. “Game of Thrones - Littlefinger ‘Chaos Is a Ladder.’” YouTube, 6 May 2013, 

www.youtube.com/watch?v=PxlIraEV8n4&feature=emb_title. 
12 Sampson, Anthony. Empire of the Sky. Kutipan diterjemahkan oleh Pasha Aulia Muhammad, A&C Black, 

2012. 
13 Elliott, Anthony, and John Urry. Mobile lives. Routledge, 2010. 



 

 

diterapkan oleh negara-negara soal pergerakan manusia antar-negara dalam dua abad terakhir 

adalah bagian penting sejarah globalisasi.  

 

Kita disini akan menggunakan definisi bahwa ada dua gelombang globalisasi, yaitu dari 

periode 1870-1914 (gelombang pertama), dan 1970 sampai sekarang (gelombang kedua). 

Definisi ini mengikuti definisi yang digunakan Thomas Piketty.14  

 

1. Gelombang Pertama Globalisasi (1870-1914) 

 

Pada abad 19, setelah kalahnya Napoleon dan dimulainya tatanan baru Eropa setelah Kongres 

Wina (Congress of Vienna) pada 1815, keadaan Eropa mulai stabil dan menjadi relatif damai 

hingga Perang Dunia Pertama. Kontrol pada pergerakan manusia antar-negara pun mulai 

melemah.15  

 

Pada akhir abad ini, kontrol akan pergerakan manusia antar-negara, jika dibandingkan dengan 

saat sekarang, bisa dibilang sangat minim. Pada tahun 1872 misalnya, Earl Granville, Menlu 

Inggris kala itu, mengatakan bahwa: 

 

“Berdasarkan hukum yang ada di Inggris, semua orang asing memiliki hak yang tak terbatas 

untuk masuk dan bermukim di Inggris.”16  

 

Hal ini juga bukan sekedar aspek hukum atau pelaksanaan hukum belaka, tetapi suatu 

pandangan politik yang didukung dan dipertahankan pada masa itu. Seorang komentator 

hukum asal Italia, Giovanni Bolis, bahkan mendorong untuk dihapuskannya paspor 

internasional.17 

 

 

 

 
14 Piketty, Thomas, and Arthur Goldhammer. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge Massachusetts, 

The Belknap Press Of Harvard University Press, 2014. Hal. 28 
15 Torpey, J. C. (2018) The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State. 2nd edn. 

Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Studies in Law and Society). doi: 

10.1017/9781108664271. Hal 144-145. 
16 Plender, R. ed., 1988. International migration law (Vol. 2). Martinus Nijhoff Publishers. Hal 70 
17 Atti Parlamentari della Camera dei Senatori: Discussioni, Legislatura XXIa, la Sessione 1900–1901. Rome, 

Forzani e C. Tipografi del Senato, 1901. Hal 922 



 

 

Efek dari kebijakan ini bisa dilihat dari persentase migran dari penduduk dunia memuncak pada 

periode antara 1910 sampai 1914. Persentase ini tidak lagi dicapai dunia hingga periode awal 

1980an.18  Kebijakan kontrol pergerakan manusia antar negara yang relatif permisif ini mulai 

melemah seiring dengan naiknya ketegangan di Eropa dan Perang Dunia Pertama.  

 

Berakhirnya masa kebijakan kontrol pergerakan manusia antar negara yang relatif permisif ini 

akhirnya terjadi pada akhir 1919, ketika  kebijakan AS yang mewajibkan kontrol paspor kepada 

orang asing yang ingin keluar masuk AS, yang tadinya adalah kebijakan sementara pada masa 

perang, menjadi kebijakan yang permanen.19 Setelah Depresi Besar (Great Depression) dan 

memasuki masa menjelang Perang Dunia Kedua, bahkan wilayah yang bergantung kepada 

perdagangan seperti Singapura dan Malaysia pun membuat kebijakan kontrol imigrasi untuk 

pertama kalinya.20  

 

2. Gelombang Kedua (1970 - sekarang) 

 

Setelah Perang Dunia kedua, era baru dari kebijakan yang mengontrol pergerakan manusia 

antar-negara dimulai. Pergerakan manusia antar-negara menjadi sebuah hak asasi yang secara 

eksplisit tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Deklarasi Universal HAM, 

atau Universal Declaration of Human Rights, UDHR) PBB, yaitu pada artikel 13 subartikel 2: 

 

“Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak 

kembali ke negerinya”21  

 

 

 

Era setelah Perang Dunia Kedua juga merupakan era dari sistem Bretton Woods, dimana AS 

setuju untuk mengamankan perdagangan maritim global. Ini memberi akses kepada negara-

negara sekutu AS pada masa Perang Dingin ke pasar dan bahan baku di seluruh dunia.22 Hal 

 
18 Chdany, Laurence, dan Brian Seidel. "Is Globalization’s Second Wave about to Break?’." Brookings Institute 

Global Views 4 (2016). 
19 Torpey, J. C. (2018) “The Invention of the Passport:…”. Hal 144-145.  
20 Snapshots of globalization's first wave. Dari New York Times Company [database online]. New York, 2014. 

https://search-proquest-com.libproxy.ucl.ac.uk/docview/2213902210?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo 
21 Perserikatan Bangsa-Bangsa. DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA. Terjemah oleh 

Komnas HAM RI, www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--. 
22  Zeihan, Peter. The Accidental Superpower : The next Generation of American Preeminence and the Coming 

Global Disorder. New York: Twelve, 2014. Hal 123 

https://search-proquest-com.libproxy.ucl.ac.uk/docview/2213902210?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo


 

 

ini berbeda dengan sistem kolonial sebelumnya, dimana negara-negara besar lewat jajahan 

mereka memiliki akses ekslusif ke wilayah jajahan untuk pasar dan bahan baku.23  

 

Dengan akses aman ke lautan bebas, maka negara-negara bisa memiliki rantai pasokan yang 

mendunia dan tidak lokal, yang merupakan ciri khas industrialisasi di gelombang globalisasi 

kedua ini.24  Hal ini juga mempengaruhi restriksi pergerakan manusia antar-negara, yang 

tadinya cukup kuat setelah runtuhnya gelombang pertama globalisasi.  

 

Eropa adalah salah satu wilayah pertama yang mulai melunakkan kebijakan restriksi 

pergerakan manusia antar negara, setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara di Eropa mulai 

memperlemah restriksi paspor kembali. Pada akhir 1950an di Eropa, Komite Turisme 

Organisasi Kooperasi Ekonomi Eropa (Organisation for European Economic Co-

operation) mengatakan bahwa cita-cita menghilangkan paspor itu bukanlah utopia.25  

 

Selama 40 tahun terakhir, jumlah negara yang bisa dikunjungi tanpa memerlukan visa telah 

naik, walau manfaat dari kebijakan ini lebih dinikmati oleh wargna negara dari negara-negara 

maju.26  Pada zaman ini lah persentase migran dibanding dengan populasi dunia mulai naik 

kembali ke puncak di zaman gelombang pertama globalisasi.27     

Pergerakan Manusia Antar-Negara dan Ekonomi Dunia 

 

Pergerakan manusia antar-negara jelas sangat berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Disini 

kita akan berfokus pada efek dari pergerakan manusia ke pertumbuhan ekonomi ke tiga sektor, 

yakni investasi, rantai pasokan (supply chain), dan turisme. 

Rantai Pasokan (Supply Chain) 

Rantai pasokan atau supply chain bisa dibilang adalah jaringan pembuluh darah dari ekonomi 

modern. AMA Dictionary of Business and Management sendiri mendefinisikan rantai pasokan 

 
23 Ibid. Hal 10-11 
24 Baldwin, Richard E. "Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where they are going." 

(2012). Hal 19 
25 Turack, Daniel C. The Passport in International Law. Lexington, Mass. Heath, 1972. Hal 53 

26 Mau, Steffen, Fabian Gülzau, Lena Laube, and Natascha Zaun. “The Global Mobility Divide: How Visa 

Policies Have Evolved over Time.” Journal of Ethnic and Migration Studies 41, no. 8 (February 9, 2015): 

1192–1213. https://doi.org/10.1080/1369183x.2015.1005007. 
27 Chdany, Laurence, dan Brian Seidel. (2016) "Is Globalization’s Second Wave….” 



 

 

sebagai serangkaian tahap yang berhubungan dalam sebuah jaringan suplai yang didalamnya 

bergerak barang atau jasa.28 Versi pendeknya, bisa dibilang rantai pasokan adalah sebuah 

sistem yang memproses dan mengirimkan bahan mentah atau input menjadi barang yang kita 

inginkan ke rumah atau kantor kita. 

 

Globalisasi gelombang kedua telah melebar hingga tersebar ke berbagai negara di dunia, dan 

tidak lagi terpusat hanya di satu negara dan daerah. Karena ini lah, pergerakan manusia antar-

negara mempunyai peranan yang krusial dalam rantai pasokan dunia. Misalnya pergerakan ini, 

dalam bentuk perjalanan bisnis, membantu untuk menjaga kontrol dari bagian atas perusahaan 

ke bagian-bagian dan subsider perusahaan di level lebih bawah yang karena globalisasi, bisa 

terletak berjauhan.29  

 

Selain itu, perjalanan bisnis internasional juga berperan penting untuk menjalin hubungan 

personal yang penting untuk berjalan mulusnya rantai pasokan global.30 Hal ini bukan saja hal 

yang didominasi perusahaan multinasional besar, tetapi juga UKM.31 Secara lebih spesifik di 

tingkat menengah dan bawah dalam industri, pergerakan manusia antar negara juga penting 

demi berjalannya produksi harian dalam industri32 33 dan juga rantai transportasi barang.  

 

Nasib dari kru kapal yang terkatung-katung akibat restriksi perjalanan terkait COVID-19 

adalah salah satu kekhawatiran besar karena banyak kru kapal tidak bisa turun dari kapal dan 

berganti kru, yang bisa mengakibatkan naiknya resiko kecelakaan.34 Selain resiko jangka 

 
28 Kurian, George Thomas. "S." Didalam The AMA Dictionary of Business and Management, 243-66. New 

York; Atlanta; Brussels; Chicago; Mexico City; San Francisco; Shanghai; Tokyo; Toronto; Washington, D.C.: 

AMACOM Division of American Management Association International, 2013. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1d2dpr2.20. Hal 265. 
29 Millar, Jane, and John Salt. "In whose interests? IT migration in an interconnected world 

economy." Population, Space and Place 13, no. 1 (2007): 41-58. Hal 60 
30 Handfield, Robert B., and Ernest L. Nichols. “Key Issues in Global Supply Base Management.” Industrial 

Marketing Management 33, no. 1 (January 2004): 29–35. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.08.007. 
31 Ruzzier, Mitja, Robert D. Hisrich, and Bostjan Antoncic. "SME Internationalization Research: Past, Present, 

and Future." Journal of Small Business and Enterprise Development 13, no. 4 (2006): 476-497. 

doi:http://dx.doi.org.libproxy.ucl.ac.uk/10.1108/14626000610705705. https://search-proquest-

com.libproxy.ucl.ac.uk/docview/219290516?accountid=14511. 
32 Kailing, Karl. “SEMI Urges Global Standards for Essential Business Travel.” SEMI, Juni 3, 2020. 

https://blog.semi.org/semi-news/semi-urges-global-clearance-standards-for-essential-business-travel. 
33 Kilpatrick, Jim, and Lee Barter. “COVID-19: Managing Supply Chain Risk and Disruption.” Deloitte.ca, 

2020. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/Supply-Chain_POV_EN_FINAL-

AODA.pdf. Hal 3 
34 Hollinger, Peggy, Robert Wright, and Michael Pooler. “Shipping Industry Warns of Trade Logjam as Crews 

Remain Stranded.” Financial Times, Juni 7, 2020. https://www.ft.com/content/4f2e33a6-e1f7-407f-b2af-

8aac31e0d8ee. 



 

 

pendek seperti ini, seperti apakah dunia kedepannya akan terlihat jika tren pembatasan pada 

pergerakan manusia antar negara terus berlanjut? Apakah proses globalisasi rantai  pasokan 

yang telah menjadi pintu menuju kemakmuran oleh banyak negara akan mulai menutup, atau 

lebih selektif hanya terbuka untuk negara-negara tertentu saja? 

Investasi  

Arus investasi asing pada globalisasi gelombang kedua telah naik pesat. Sejak runtuhnya Uni 

Soviet telah naik pesat, baik jika dihitung dari jumlah uang35 maupun dari persentase investasi 

dalam PDB.36  

 

 

Bagi Indonesia, arus investasi asing yang masuk ke Indonesia juga naik pesat semenjak tahun 

1998.37 Ekonomi Indonesia pada dekade pertama dan kedua abad 21 pun telah naik pesat, dari 

PDB lebih kurang USD 400 miliar pada 1999 hingga mencapai USD 1,2 trilyun pada 2019.38 

Jelas, investasi yang masuk pesat ke Indonesia adalah salah satu faktor penting dalam naik 

pesatnya ekonomi Indonesia. 

 

Pergerakan manusia antar-negara adalah salah satu faktor krusial dalam menarik investasi, 

bahkan bisa memberikan keunggulan komparatif.39 Negara yang mempunyai restriksi 

pergerakan manusia antar-negara yang tidak ketat, seperti mudah mendapatkan visa untuk 

masuk dengan negara mitra perdagangan mereka misalnya, menarik investasi asing yang 

besar.40   

 

Salah satu contoh paling menarik soal ini adalah menegnai peran yang dimainkan oleh jaringan 

diaspora dalam mengundang arus dana ventura (Venture Capital) dari AS ke negara-negara 

 
35 The World Bank Group. “Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, Current US$) | Data.” The World 

Bank Data, 2019. https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD. 
36 The World Bank Group. “Foreign Direct Investment, Net Inflows (% of GDP) | Data.” World Bank Data, 2019. 
https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS. 
37 The World Bank Group. “Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, Current US$) - Indonesia | Data.” 

World Bank Data, 2019. https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=ID. 
38 The World Bank Group. “GDP (Constant 2010 US$) - Indonesia | Data.” The World Bank Data, 2020. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?locations=ID. 
39 Leamer, E. E., and M. Storper. "The Economic Geographic of The Internet Age." NBER Working Paper 8450 

(2001). Hal 655 
40 Akman, Engin. “The Facilitating Role of Visa Policies on International Trade and Foreign Direct 

Investment.” Turkish Studies 17, no. 4 (September 25, 2016): 712–32. 

https://doi.org/10.1080/14683849.2016.1232589. 



 

 

seperti India dan Tiongkok,41 seperti dahulu diaspora ini juga membantu industrialisai 

Tiongkok dan India.42  

 

Selain itu, pergerakan manusia antar-negara yang mudah juga mempunyai peranan penting 

bagi pertukaran dan transfer teknologi ke negara tempat investasi.43 Peran penting yang 

dimainkan oleh pergerakan manusia antar-negara bahkan disebut sebagai salah alasan kenapa 

perbedaan pendapatan antar negara.44  

 

Globalisasi gelombang kedua telah membantu pertumbuhan ekonomi banyak negara di dunia. 

Apa hal ini akan berubah setelah pandemi COVID-19 dengan naiknya restriksi, seperti restriksi 

pergerakan manusia antar-negara?  

Turisme  

Globalisasi adalah salah satu faktor dalam pertumbuhan pesat turisme di dunia.45 Turisme 

internasional telah naik pesat pada gelombang kedua globalisasi, terlebih lagi semenjak tahun 

1990an.46 Jumlah kedatangan turis asing di Indonesia semenjak tahun 1990an juga telah naik 

pesat.47 Turisme saat ini adalah 10,3% dari PDB dunia.48 Banyak negara di dunia sangat 

bergantung kepada turisme dalam ekonomi mereka, seperti Filipina dan Thailand misalnya, 

yang bergantung kepada turisme untuk lebih dari 20% dari PDB mereka.49  

 

 
41 Madhavan, Ravi, and Akie Iriyama. “Understanding Global Flows of Venture Capital: Human Networks as 

the ‘Carrier Wave’ of Globalization.” Journal of International Business Studies 40, no. 8 (2009): 1241–1259. 

https://www.jstor.org/stable/27752445. 
42 Saxenian, AnnaLee. "Transnational communities and the evolution of global production networks: the cases 

of Taiwan, China and India." Industry and innovation 9, no. 3 (2002): 183-202. 
43 Millar, Jane, and John Salt. "In whose interests? IT migration …” Hal 55-56 
44 Hovhannisyan, Nune, and Wolfgang Keller. "International business travel: an engine of innovation?." Journal 

of Economic Growth 20, no. 1 (2015): 75-104. 
45 Cohen, Erik. "Globalization, global crises and tourism." Tourism recreation research 37, no. 2 (2012): 103-

111. 
46 The World Bank Group. “International Tourism, Number of Arrivals | Data.” World Bank Data, 2017. 

https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL. 
47 The World Bank Group. “International Tourism, Number of Arrivals - Indonesia | Data.” World Bank Data, 

2019. https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=ID. 
48 World Travel & Tourism Council. “Economic Impact Reports,” Juni 8, 2020. 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact. 
49 Debinski, Gabrielle, and Gabriella Turrisi. “The Graphic Truth: Who Depends the Most on Tourists?” 

GZERO Media, May 14, 2020. https://www.gzeromedia.com/the-graphic-truth-who-depends-the-most-on-

tourists. 



 

 

Apa faktor terbesar yang mendorong seseorang untuk berpergian ke sebuah tempat untuk 

kebutuhan wisata pada gelombang kedua globalisasi ini? Menariknya, faktor terbesar bukanlah 

destinasinya, tetapi hambatan yang lebih rendah untuk berwisata, termasuk hambatan visa.50  

 

Dalam kasus Indonesia misalnya, kebijakan eksepsi visa (Visa exception) juga memiliki efek 

meningkatkan arus wisatawan ke destinasi wisata yang tidak terlalu terkenal.51 Dari kasus lain 

di Hongkong, kebijakan relaksasi visa juga memperlebar kategori pelancong dari Tiongkok 

yang datang, seperti semakin banyaknya perempuan dan keluarga yang berpergian.52  

 

Jelas, proses globalisasi gelombang kedua ini telah membantu semakin men ”demokrasikan” 

turisme internasional, suatu kegiatan yang dahulu hanyalah untuk golongan elit saja. Restriksi 

perjalanan yang semakin melemah, yang ditunjukkan dari kebijakan eksepsi visa dan kebijakan 

penangguhan restriksi visa lainnya yang gencar dilakukan pada gelombang kedua globalisasi 

ini, adalah salah satu faktor penting untuk menarik turis dan meningkatkan turisme 

internasional. Apa hal ini akan terus berlanjut di dunia setelah Pandemi COVID-19?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Chung, Min Gon, Anna Herzberger, Kenneth A. Frank, and Jianguo Liu. “International Tourism Dynamics in 

a Globalized World: A Social Network Analysis Approach.” Journal of Travel Research 59, no. 3 (May 16, 

2019): 387–403. https://doi.org/10.1177/0047287519844834. 
51 Yudhistira, Muhammad Halley, Yusuf Sofiyandi, Witri Indriyani, and Andhika Putra Pratama. 

“Heterogeneous Effects of Visa Exemption Policy on International Tourist Arrivals: Evidence from 

Indonesia.” Tourism Economics, January 10, 2020, 135481661989715. 

https://doi.org/10.1177/1354816619897150. 
52 Liu, Anyu, and Bob McKercher. “The Impact of Visa Liberalization on Tourist Behaviors—The Case of 

China Outbound Market Visiting Hong Kong.” Journal of Travel Research 55, no. 5 (Desember 29, 2014): 603–

11. https://doi.org/10.1177/0047287514564599. 



 

 

 

“Travel Bubble” dan “Travel Corridor”: Asterisk Perjalanan 

Internasional saat Pandemi COVID-19 

 

“Pandemi ini sepertinya mendorong globalisasi kembali ke tahun-tahun sebelum 1980an…” 

 

-He Yafei53  

 

Belakangan ini santer terdengar istilah “travel bubble” dan “travel corridor,” tetapi apa 

sebenarnya makna dari kedua istilah ini? 

 

Nama “travel bubble” sendiri berasal dari usulan Selandia Baru untuk membuka perjalanan 

dengan restriksi dan protokol kesehatan yang  lebih ringan dengan Australia,54  sementara 

istilah “travel corridor” sendiri walaupun sering digunakan sebagai sinonim dari istilah travel 

bubble, memiliki definisi yang sedikit berbeda, karena juga mencakup satu perjalanan yang 

mempunyai lebih dari satu destinasi.55 

 

Kebijakan travel bubble ini bertujuan untuk membolehkan perjalanan internasional ke negara 

tertentu (bisa hanya untuk keperluan perjalanan tertentu atapun tanpa batasan) dan sebisa 

mungkin mengurangi atau menghilangkan kewajiban mengikuti peraturan yang menyulitkan 

perjalanan antar negara, misalnya karantina wajib dua minggu. Satu hal yang patut diingat 

adalah memang pengecualian dari restriksi perjalanan sudah diberikan kepada pekerja esensial, 

tetapi bukan itu maksud dari kebijakan travel bubble ini. Bentuk pengangkatan atau 

pengecualian diluar kategori pekerja esensial yang diberikan oleh berbagai negara lah yang 

menurut kami masuk kedalam kategori travel bubble ini.  

 

 

Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang asing di telinga kita, dikarenakan kebijakan 

yang mirip juga ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, peraturan Menkumham 

 
53 He, Yafei. (2020). “After the Pandemic:….”  
54 FT Editorial Board. “Travel ‘Bubbles’ Offer a Potential Way Forward.” Financial Times, 11 May 2020, 

www.ft.com/content/d82a57d4-9086-11ea-9b25-c36e3584cda8. 
55 Jordan, Alex. “Coronavirus Travel Bubbles Explained.” Skyscanner, 17 Juni 2020, 

www.skyscanner.com.sg/news/coronavirus-travel-bubbles-explained#what. 



 

 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara 

Republik Indonesia yang melarang sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia 

mencantumkan beberapa pengecualian, salah satunya adalah pengecualian untuk pekerja pada 

Proyek Strategis Nasional.56  

 

Namun cakupan kebijakan Indonesia yang spesifik hanya mengecualikan pekerja pada Proyek 

Strategis Nasional dan bukan dengan cakupan lebih luas, misalnya mengecualikan perjalanan 

resmi atau bisnis secara umum dari suatu negara atau wilayah atau blok ke negara kita atau 

wilayah tertentu negara kita, menurut hemat kami tidak menjadikan kebijakan ini bisa  

dikategorikan sama dengan kebijakan travel bubble atau travel corridor yang diterapkan oleh 

beberapa negara lain.  

 

Kebijakan pemerintah Indonesia yang bisa dikategorikan kedalam kategori kebijakan travel 

bubble misalnya adalah persetujuan antara pemerintah RI dengan Uni Emirat Arab (UEA)57 

dan Korea Selatan58 untuk membolehkan perjalanan bisnis dan resmi antara kedua negara. 

 

Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat kebijakan pengangkatan dan/atau pengecualian 

kebijakan pembatasan yang sedang dipertimbangkan atau sudah ditempuh oleh negara lain. 

Agar terlihat langsung hubungannya dengan Indonesia, maka kita akan melihat kebijakan 

negara dan blok yang memiliki impact besar ekonomi Indonesia, yang didasarkan menurut data 

negara-negara asal investasi dan wisatawan asing terbesar ke Indonesia berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik  

 

(BPS) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini juga searah dengan arah 

kebijakan Indonesia sesuai dengan  pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman dan Investasi RI.59  

 

 
56 Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Siaran Pers Menkumham Terbitkan 

Larangan Sementara Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Terkait Covid-19. 31 Mar 2020,  

https://www.imigrasi.go.id/uploads/12-12-56 Pers_Rilis_PERMENKUMHAM_NO__8_TAHUN_2020.pdf 
57 Loasana, Nina. “Indonesia Officially Sets up Essential Business ‘Travel Corridor’ with UAE.” The Jakarta 

Post, 31 Juli 2020, www.thejakartapost.com/news/2020/07/31/indonesia-officially-sets-up-essential-business-

travel-corridor-with-uae.html 
58 Fachriansyah, Rizky. “Indonesia to Establish Travel Corridor for ‘Essential Business Trips’ with South 

Korea.” The Jakarta Post, 13 Aug. 2020, www.thejakartapost.com/news/2020/08/13/indonesia-to-establish-

travel-corridor-for-essential-business-trips-with-south-korea.html. 
59 Septiari, Dian. “Doubts Loom over Indonesia’s ‘travel bubble’ plan.” The Jakarta Post, 18 Juni 2020, 

www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/doubts-loom-over-indonesias-travel-bubble-aim.html. 



 

 

Berdasarkan definisi ini, maka kita akan mengambil contoh Singapura, Malaysia, Tiongkok 

(dan Hongkong SAR), Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Uni Eropa.  

Singapura 

Pemerintah Singapura hingga saat ini masih merekomendasikan kepada rakyatnya untuk tidak 

berpergian keluar negeri, tetapi perjalanan dibawah kebijakan Fast Lane atau Green Lane tetap 

dibolehkan.60 Kebijakan “Fastlane” adalah persetujuan antara Singapura dan Tiongkok yang 

membolehkan perjalanan bisnis dari atau ke Singapura dari enam provinsi dan kota di 

Tiongkok.61 62 Walaupun begitu, perjalanan dibawah Fast Lane sendiri bukanlah perjalanan 

yang bebas, tetapi dibawah peraturan yang ketat oleh pemerintah Singapura. 

 

Kebijakan yang serupa juga telah disetujui antara pemerintah Singapura dan pemerintah 

Malaysia.63 Kebijakan yang dinamakan “Reciprocal Green Lane (RGL)” dan “Periodic 

Commuting Arrangement (PCA)” ini akan memfasilitasi perjalanan resmi, bisnis, dan kerja 

diantara kedua negara.  

 

Sama dengan perjanjian Singapura dengan Tiongkok, perjalanan dibawah kategori ini bukan 

perjalanan bebas.64  

 

Pemerintah Singapura sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan serupa akan 

diperluas di ASEAN atau bahkan di Asia, akan tetapi tetap mengatakan bahwa negosiasi 

bilateral dibutuhkan sebelum mencapai tahap itu.65 

 
60 Ministry of Health Republic of Singapore. MOH | Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local 

Situation. 2020, www.moh.gov.sg/covid-19. 
61 Ministry of Foreign Affairs Singapore, and Ministry of Trade and Industry Singapore. Joint Press Statement 

by Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Trade and Industry on the Singapore-China Fast Lane for 

Essential Travel. 3 Juni 2020, www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-

Photos/2020/06/20200603-SG-CHINA-Fast-Lane-Essential-Travel. 
62 Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Singapore. FAQS ON THE CHINA- 

SINGAPORE FAST LANE. 14 Juni 2020, www.chinaembassy.org.sg/eng/lsfw/fhqz/t1788677.htm. 
63 Ministry of Foreign Affairs, Republic of Singapore, and Ministry of Foreign Affairs, Malaysia. Joint Press 

Statement by H.E. Dr. Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs of the Republic of Singapore and YB 

Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein, Minister of Foreign Affairs of Malaysia. 26 Juli 2020, 

www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2020/07/20200726-Joint-Press-

Statement-Causeway-Meeting. 
64 Tan, Audrey. “Measures for Cross-Border Travel between Singapore and Malaysia Include Minimum 7-Day 

Stay-Home Notice.” The Straits Times, 1 Aug. 2020, www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-travel-

between-spore-and-malaysia-for-business-or-official-purposes-allowed. 
65 Wei, Toh Ting. “Regional ‘travel Bubbles’ Likely in Time, Says Lawrence Wong.” The Straits Times, 2 Juni 

2020, www.straitstimes.com/singapore/health/regional-travel-bubbles-likely-in-time-says-lawrence-wong. 



 

 

Malaysia 

Pemerintah Malaysia masih merekomendasikan kepada rakyatnya untuk tidak berpergian 

keluar negeri.66 Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura telah setuju untuk 

mempermudah perjalanan resmi dan bisnis diantara kedua negara.  Kebijakan yang dinamakan 

“Reciprocal Green Lane (RGL)” dan “Periodic Commuting Arrangement (PCA)” ini akan 

memfasilitasi perjalanan resmi, bisnis, dan kerja diantara kedua negara.67  

 

Selain itu, pemerintah Malaysia juga menyatakan membuka perbatasannya untuk turisme 

medis, tetapi tetap dalam batasan yang ketat.68 Pemerintah Malaysia juga mempertimbangkan 

untuk membuka safe travel bubble dengan negara-negara lain atau setidaknya dengan daerah-

daerah spesifik di negara lain.69 

Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) 

 

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah melakukan langkah signifikan dengan 

membolehkan warga negara dari 35 negara Eropa untuk dating ke Tiongkok jika mereka sudah 

memiliki izin tinggal di Tiongkok.70  

 

Sebelumnya, pemerintah Tiongkok juga telah menandatangani perjanjian Fast Track dengan 

pemerintah Korea Selatan, Singapura, Prancis, Inggris, Swiss, Italia dan Jerman.71 Perjalanan 

yang dibolehkan dibawah perjanjian Fast Track ini hanyalah perjalanan esensial dalam sektor 

bisnis, logistik, produksi dan jasa teknis dan, untuk ke Tiongkok, hanya untuk 10 kota dan 

 
66 “PKPP: Keluar Masuk Negara Masih Tidak Dibenarkan Kecuali Dengan Kebenaran & SOP Ketat.” Buletin 

TV3, 11 Aug. 2020, www.buletintv3.my/video/nasional/pkpp-keluar-masuk-negara-masih-tidak-dibenarkan-

kecuali-dengan-kebenaran-and-sop-ketat. 
67 Menon, Vanu Gopala. “Usaha Kolektif Singapura, Malaysia Capai Hasil Positif.” BH Online, 10 Aug. 2020, 

www.bharian.com.my/kolumnis/2020/08/719628/usaha-kolektif-singapura-malaysia-capai-hasil-positif. 
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Post, 21 Juli 2020, www.thejakartapost.com/travel/2020/07/21/malaysia-reopens-borders-partially-to-medical-

travelers.html. 
69 Bernama. “Tourism Minister: Malaysia Mulling Travel Bubbles with Covid-19-Free Regions.” Malay Mail, 

24 Juli 2020, www.malaymail.com/news/malaysia/2020/07/24/tourism-minister-malaysia-mulls-implementing-

travel-bubbles-with-green-stat/1887824. 
70 Embassy of the People’s Republic of China in the Kingdom of Denmark. 关于为持中国有效居留许可的相
关外国人提供签证便利的通知 (Pemberitahuan Tentang Penyediaan Fasilitas Visa Bagi Orang Asing Yang 

Memegang Izin Tinggal Yang Sah Di Tiongkok). 10 Aug. 2020, dk.chineseembassy.org/chn/lsfw/t1805270.htm.  
71 Jing, Li Hua, et al. “Select Foreign Nationals Are Green-Lighted for Fast-Track Channels to Return to China 

for Work Purposes: Koreans, Japanese, Singaporeans, Germans, French, British, Swiss and Italians Are Now 

Eligible.” The Square, Horizons Corporate Advisory, 5 Juni 2020, www.thesquare.blog/2020/06/05/select-

foreign-nationals-are-green-lighted-for-fast-track-channels-to-return-to-china-for-work-purposes-koreans-

japanese-singaporeans-germans-french-british-swiss-and-italians-are-now-eligible/. 



 

 

provinsi di Tiongkok.72 73  Walaupun begitu, daftar kota dan provinsi sekarang sepertinya telah 

naik menjadi 11 kota dan provinsi.74   

 

Ada satu sumber yang menyatakan bahwa perjalanan dibawah kebijakan Fast Track ini sendiri 

dibatasi hanya untuk beberapa jabatan dalam suatu perusahaan,75 tetapi ini tetap masih belum 

jelas. Sumber lain misalnya hanya menyebutkan pekerja esensial.76  

 

Walaupun demikian, charter  pesawat pertama dari Jerman di bawah kebijakan ini memang 

berisi eksekutif perusahaan.77 Pemerintah Tiongkok melihat aplikasi berdasarkan asas per 

kasus (case by case), dan implementasi dari kebijakan ini kadang berbeda tergantung dengan 

daerah.78  

 

Kebijakan serupa Fast Track, yang dinamai Fast Lane, juga sudah ditandatangani antara 

pemerintah RRT dengan pemerintah Kamboja.79 Pemerintah RRT juga telah menunjukkan 

kesediaannya untuk memperlebar akses ke Fast Track ke negara-negara lain.80   

 
72 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s 

Regular Press Conference on April 30, 2020. 30 Apr. 2020, 

www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1775332.shtml. 
73 Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. Fast Track Procedure Available for Applicable Koreans 

Entering China for Business Purpose. 1 May 2020, www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=321072. 
74 Ligorner, K Lesli, and Shannon A. Donnelly. “Potential Routes for US Employees to Enter China for Work 

Purposes.” Morgan Lewis, 10 Juli 2020, www.morganlewis.com/pubs/potential-routes-for-us-employees-to-

enter-china-for-work-purposes-cv19-lf. 
75 Jing, Li Hua, et al. “Select Foreign Nationals Are Green-Lighted…” 
76 Fu, Helei. “Clarification of Entry Measures for Foreign Employees into Shanghai During the Travel Ban 

(Normal and Fast Track Channels).” European Union Chamber of Commerce in China, 23 May 2020, 

www.europeanchamber.com.cn/en/national-

news/3224/clarification_of_entry_measures_for_foreign_employees_into_shanghai_during_the_travel_ban_nor

mal_and_fast_track_channels_. 
77 Simon, Frank, and Andreas Buerger. “‘Business Is Restarting’: German Executives Fly Back to 

China.” Reuters, 29 May 2020, www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-china/business-is-

restarting-german-executives-fly-back-to-china-idUSKBN2352TF. 
78 Wiendieck, Sebastian, and Peter Stark. “Specific Entry Possibilities during Entry Ban to China.” Rödl & 

Partner, 10 Juni 2020, www.roedl.com/insights/covid-19/corona-china-specific-entry-possibilites-during-entry-

ban. 
79 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. China and Cambodia Hold the Fifth Meeting of 

Intergovernmental Coordination Committee. 16 Juni 2020, 

www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1789723.shtml. 
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Daerah Administrasi Istimewa Hongkong (Hongkong Special Administrative 

Region (SAR)) 

Pemerintah Hongkong SAR hingga kini masih belum mempunyai kebijakan sejenis 

Travel Bubble, Fast Track, ataupun Travel Corridor dengan wilayah atau negara 

manapun selain Makau,  

 

Daratan Utama Tiongkok (Mainland China) selain Provinsi Hubei, ataupun Taiwan.81 

Hongkong sempat akan masuk dalam kebijakan Travel Bubble Thailand, namun 

kebijakan ini dibatalkan oleh Thailand setelah kasus harian COVID-19 kembali naik 

dibeberapa negara Asia yang menjadi peserta awal kebijakan ini.82 

 

Jepang  

Pemerintah Jepang masih merekomendasikan kepada rakyatnya untuk tidak berpergian keluar 

negeri,83 dan secara eksplisit melarang orang yang bernah berkunjung dalam 14 hari terakhir 

ke Indonesia untuk masuk ke Jepang.84  

 

Pemerintah Jepang saat ini telah memulai membuka kembali akses perjalanan bisnis dengan 

Thailand dan Vietnam.85 Perjalanan bisnis yang diizinkan juga bukan perjalanan yang bebas, 

melainkan harus mengikuti ketentuan ketat dari pemerintah Jepang.86  

Korea Selatan 

Pemerintah Korea Selatan sejauh ini sudah memiliki perjanjian Travel Corridor dengan dua 

negara lain, yaitu dengan Tiongkok dan Indonesia. Perjanjian dengan Tiongkok sendiri adalah 

Fast Track antara Korea Selatan dan 10 kota dan provinsi di Tiongkok pada saat keputusan ini 

 
81 The Government of the Hongkong Special Administrative Region. Points to Note for Quarantine for Inbound 
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83 Ministry of Foreign Affairs of Japan. 新型コロナウイルスの感染拡大を受けての出国制限措置や航空便
の運休による出国困難）（新規）(Pembatasan keberangkatan akibat penyebaran infeksi virus corona baru 

dan kesulitan keberangkatan akibat penangguhan penerbangan (baru)). 25 Mar. 2020, 

www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0325.html. 
84 Japan National Tourism Organization. “Coronavirus (COVID-19) Advisory Information.” Agustus 22, 2020. 

https://www.japan.travel/en/coronavirus/. 
85 Miyahara, Yuichi, et al. “Japan – Phased Resumption of Cross-Border Travel with Thailand and Vietnam - 

KPMG Global.” KPMG, 6 Aug. 2020, home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/08/flash-alert-2020-341.html. 
86 Ibid.  



 

 

diumumkan,87 walau sepertinya daftar kota dan  provinsi di Tiongkok ini sudah dinaikkan ke 

11 kota dan Provinsi.88 Perjalanan yang dibolehkan dibawah perjanjian Fast Track ini hanyalah 

perjalanan esensial dalam sektor bisnis, logistik, produksi dan jasa teknis.89 

 

Perjanjian dengan Indonesia sendiri bernama “Travel Corridor,” dan mengizinkan perjalanan 

bisnis dan diplomatik dari kedua negara ke satu sama lain.90 Teknis travel corridor Korea 

Selatan dengan Indonesia sendiri memiliki perbedaan dengan perjanjian yang sama yang 

dimiliki  

 

Korea Selatan dengan Tiongkok. Misalnya, syarat epidemiologis yang perlu diikuti dan tidak 

adanya pembatasan hanya wilayah tertentu yang bisa dikunjungi baik di Indonesia maupun di 

Korea Selatan.91 92 

Inggris  

Pemerintah Inggris hingga saat ini masih merekomendasikan kepada warganya untuk tidak 

melakukan perjalanan internasional, namun, pemerintah Inggris menangguhkan rekomendasi 

ini ke beberapa negara dan wilayah di dunia.93  

 

Penangguhan rekomendasi ini tidak seperti negara lain di daftar ini yang membatasi perjalanan 

yang dibolehkan untuk keperluan penting tertentu (misal, perjalanan bisnis atau resmi), tetapi 

juga untuk keperluan perjalanan non-esensial, bahkan wisata.94  

 

Sampai saat ini, hanya ada 22 negara di Asia yang masuk kedalam “travel bubble”nya Inggris, 

dimana pemerintah Inggris tidak memberikan rekomendasi dilarang pergi. Diantara negara 

anggota ASEAN, baru tujuh negara yang masuk daftar ini, yakni Brunei, Kamboja, Laos, 

 
87 Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. “Fast Track Procedure Available…” 
88 Ligorner, K Lesli, and Shannon A. Donnelly. “Potential Routes for US Employees…” 
89 Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China. “Foreign Ministry Spokesperson Geng 

Shuang’s…” 
90 Fachriansyah, Rizky. “Indonesia to Establish Travel Corridor…” 
91 Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea. “Fast Track Procedure Available…” 
92 Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea . ROK’s Essential Economic Personnel, Including Business 
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93 Foreign and Commonwealth Office. “Foreign Travel Advice.” GOV.UK, 2020, www.gov.uk/foreign-travel-

advice. Diakses pada 11 Aug. 2020. 
94 Pickard, Jim, and Tanya Powley. “Plan for Travel Corridors with Europe to be given Priority.” Financial 

Times, 24 Juni 2020, www.ft.com/content/a69af2c2-5b0c-4354-be6c-74fa0acab4a9. 



 

 

Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.95  Perjalanan ke Indonesia untuk warga negara 

Inggris sendiri masih direkomendasikan untuk tidak dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri 

Inggris.96  

 

Uni Eropa 

Dewan Uni Eropa (Council of the European Union) telah mengeluarkan list negara-negara 

yang direkomendasikan untuk diangkat dari aturan pembatasan masuk ke Uni Eropa dan 

negara-negara area Schengen. Dari list negara-negara yang ada di daftar, negara Asia yang 

masuk hanya Tiongkok (tergantung apakah pemerintah Tiongkok mengizinkan warga Uni 

Eropa masuk atau tidak), Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.97 
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Setelah COVID-19: Tatanan Dunia Baru? 

 

“Saya telah hidup melewati tiga setengah pandemi. Yang pertama adalah pandemi geopolitik 

bernama 9/11. Yang kedua adalah pandemi keuangan yang bernama 2008. Yang ketiga 

adalah pandemi epidimiologis yang bernama koronavirus. Dan yang setengah, yang akan 

datang, yang paling berat dari semuanya, adalah perubahan iklim”  

 

- Thomas Friedman98 

 

Seperti apakah dunia setelah pandemi COVID-19? Hal ini adalah pertanyaan yang ada di 

pikiran banyak pihak, terutama sekali seperti apakah masa depan tatanan dunia (apakah akan 

tetap berdasar tatanan dunia berbasis aturan atau akan diganti dengan sesuatu yang berbeda, 

dan peran AS, Rusia, Uni Eropa, dan Tiongkok di dalamnya. 99 100 101 102 Masa depan 

pergerakan manusia antar-negara juga termasuk hal yang diperdebatkan.103  

 

Ada tiga tren dunia yang menurut kami akan mempengarihi perubahan kebijakan pasca 

pandemi COVID-19, yaitu: 

 

1. Kebijakan restriksi perjalanan ke beberapa wilayah atau negara ke level yang sangat 

tinggi 

Kebijakan relaksasi travel restrictions saat ini lebih sarat nuansa politis di banding sains104, 

dan bahkan berbau persaingan keras antar negara besar dan negara adikuasa (superpower) di 

dunia.105 Hal ini mungkin diperkeruh dengan belum adanya konsensus mengenai dasar ilmu 

mengenai relaksasi pembatasan ini. WHO memperingatkan bahwa tidak ada strategi yang 
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after Covid-19.” CSIS, May 28, 2020. https://www.csis.org/analysis/world-order-after-covid-19. 
103 Barabanov, Oleg. “Will Global Mobility Recover After the Pandemic?” Valdai Club, Juni 18, 2020. 
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beresiko rendah jika kita ingin membuka kembali perjalanan internasional, dan meminta agar 

hanya perjalanan esensial darurat yang diutamakan.  

 

Yang jelas, tidak adanya konsensus internasional mengenai apa syarat untuk memasukkan atau 

mengeluarkan sebuah daerah ke daftar yang dikenakan restriksi perjalanan atau tidak. Ada 

kemungkinan misalnya bahwa hal ini akan menyebabkan munculnya apa yang disebut oleh 

Danny Quah sebagai “pasar bagi regulasi global”106, dimana negara-negara besar dunia berebut 

untuk menulis peraturan mengenai hal ini dan negara-negara lain menjadi penentu peraturan 

mana yang diadopsi sebagai standar di region (seperti misal, di Asia) atau bahkan di dunia 

secara umumnya. 

 

Faktor pembatasan pergerakan manusia antar-negara yang diakibatkan pandemic COVID-19 

ini terjadi ketika sentimen pengontrolan perbatasan sudah naik sebelumnya dan menjadi topik 

politik yang kuat. Tidak menutup kemungkinan bahwa restriksi perjalanan  yang tadinya 

awalnya merupakan kebijakan sementara, pada akhirnya menjadi kebijakan yang 

mempengaruhi kebijakan restriksi perjalanan antar-negara secara jangka panjang seperti 

perubahan kebijakan imigrasi setelah serangan teroris 9/11. Dalam skenario terburuk bahkan 

permanen, seperti kebijakan visa di AS yang tadinya merupakan kebijakan darurat dalam 

menghadapi Perang Dunia Pertama.107 

 

Kita akan membahas dua skenario kemungkinan bagaimana pergerakan manusia antar-negara 

akan terlihat di masa depan, skenario Post-9/11 dan skenario 1919:  

Skenario Post-9/11 

Skenario Post-9/11 membayangkan skenario masa depan dimana seperangkat aturan dan 

kebiasaan yang mengatur pergerakan manusia secara global diikuti oleh praktis semua negara. 

Aturan yang mengatur pergerakan manusia antar-negara dan keamanan semakin mengetat, 

dengan restriksi ke beberapa wilayah yang bersifat temporer dan bisa dikenakan dan dicabut 

dengan mudah, dengan arus globalisasi yang melambat jika dibandingkan dengan masa 

sebelum COVID-19.  

 

 
106 Quah, Danny. “Great Power Competition in the Marketplace for World Order (Draft),” November 14, 2019. 

http://www.dannyquah.com/Quilled/Output/Quah-D-2019-Great-Power-Competition-Marketplace-World-

Order.pdf. 
107 Torpey, J. C. (2018) “The Invention of the Passport:…”. Hal 144-145. 



 

 

Sebelum kita lanjut membahas tentang ini, kita perlu mengetahui seperti apa perubahan pada 

aturan pergerakan manusia antar-negara setelah 9/11. Serangan teroris 9/11 mengubah banyak 

hal, termasuk mengenai kebijakan yang mengatur pergerakan manusia antar-negara.108 

Undang-Undang Patriot (Patriot Act) AS yang disahkan tidak lama setelah serangan terror ini 

mempunyai beberapa artikel yang memperkuat kebijakan kontrol imigrasi dan bahkan 

memandatkan pemerintah AS untuk membuat teknologi paspor yang bisa dibaca mesin109, 

yang sekarang lebih dikenal dengan E-Passport.  

 

Selain itu, untuk keperluan melawan terorisme, data yang dikumpulkan oleh negara-negara 

mengenai orang yang bergerak antar-negara juga meningkat drastis. Kebijakan ini didukung 

secara internasional, ditunjukkan dengan diloloskannya Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 

Desember 2017 secara aklamasi yang meminta negara-negara mengumpulkan salah satunya 

informasi mengenai penumpang pesawat, disamping informasi lebih spesifik lainnya mengenai 

orang dibawah pantauan dan teroris.110    

 

Laporan Komisi 9/11 (9/11 Commission Report) juga memiliki satu bagian penuh berisi 

tentang rekomendasi kebijakan immigrasi dan “pembatasan pergerakan teroris.”111 Proses 

aplikasi visa ke AS pun dirombak total, dan kewajiban dokumentasi bagi aplikasi visa juga 

meningkat. Entah disengaja atau tidak, tetapi visa non-imigran yang diberikan oleh AS ke 

warga negara dari negara seperti Arab Saudi, Pakistan, dan Yaman pun turun, dan angka 

tahunan visa yang diberikan selalu berada di angka di bawah angka visa non-imigran pada 

tahun 2001.112  

 

 
108 Torpey, J. C. (2018). “The Invention of the Passport…” Hal.   
109 107th US Congress. “UNITING AND STRENGTHENING AMERICA BY PROVIDING APPROPRIATE 

TOOLS REQUIRED TO INTERCEPT AND OBSTRUCT TERRORISM (USA PATRIOT ACT) ACT OF 

2001.” Washington: US Government Publishing Office, 2001. 

https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.pdf.  
110 Schmitt, Eric. “Defeated in Syria, ISIS Fighters Held in Camps Still Pose a Threat.” The New York Times, 

January 24, 2018, sec. World. https://www.nytimes.com/2018/01/24/world/middleeast/isis-syria-militants-

kurds.html. 
111 Kean, Thomas H., Lee H. Hamilton, Richard Ben-Veniste, Bob Kerrey, Fredd F. Fielding, John F. Lehman, 

Jamie S. Gorelick, et al. “The 9/11 Commission Report.” Washington: National Commission on Terrorist 

Attacks Upon the United States, Juli 22, 2004. https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf. Hal 

383-389 
112 Riley, K. Jack. "Flight of Fancy?: Air Passenger Security Since 9/11." Di The Long Shadow of 9/11: 

America's Response to Terrorism, Diedit oleh Jenkins Brian Michael and Godges John Paul, by Dobbins James, 

Muñoz Arturo, Jones Seth G., Wehrey Frederic, Rabasa Angel, Larson Eric V., Paul Christopher, Cragin Kim, 

Helmus Todd C., Jackson Brian A., Treverton Gregory F., Ringel Jeanne S., Wasserman Jeffrey, Dixon Lloyd, 

Kipperman Fred, and Reville Robert T., 147-60. Santa Monica; Arlington; Pittsburgh: RAND Corporation, 

2011.  



 

 

Bukan hanya informasi yang dikumpulkan meningkat atau administrasi dokumen yang 

diperlukan untuk berpergian yang semakin meningkat. Dikarekan terorisme ini bukan kejadian 

yang hanya terjadi sekali, walau jumlah serangan terorisme terus berkurang, baik dilihat secara 

umum atau secara spesifik di daerah tertentu,113 ancaman serangan terorisme tidak pernah 

benar-benar hilang. Karena itu, salah satu hal lain yang mulai sering dikeluarkan pada zaman 

Post-9/11 adalah penerapan travel warning oleh beberapa negara maju ke negara yang terkena 

serangan terorisme.  

 

Setelah serangan terorisme di Indonesia misalnya, beberapa negara sering kali memberi travel 

warning bagi warganya untuk tidak berpergian ke Indonesia.114 Jika skenario ini adalah 

skenario yang akan menjadi model bagi “normal baru” setelah masa pandemi COVID-19, maka 

ada kemungkinan seperti inilah keadaannya: 

 

I. Semakin banyaknya dokumen administratif yang diperlukan untuk masuk ke 

sebuah negara.   

 

Dokumen pelengkap untuk berpergian mungkin akan semakin banyak, seperti misalnya 

dokumen keterangan negatif hasil swab atau dokumen yang menunjukkan pernah dimana 

saja dalam suatu periode atau mungkin sertifikat vaksinasi vanksin COVID-19 jika vaksin 

sudah ditemukan dan diproduksi massal. Hal ini jelas akan meningkatkan tingkat kerumitan 

untuk berpergian dari satu negara ke negara lainnya. 

 

II. Semakin banyaknya data yang dikumpulkan dari orang yang ingin berpergian 

melintas antar-negara.  

 

Jika pada era post-9/11 negara-negara mengumpulkan data mengenai suspek teroris dan 

teroris, dan data biometris, maka pada era post COVID-19 negara-negara mulai 

meningkatkan upaya contact tracing mereka dengan lebih instrusif dan berkerjasama 

dengan satu sama lain. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan mengumpulkan data untuk 

memastikan agar mereka mematuhi misalnya kebijakan karantina mandiri dan tidak 

 
113 Institute for Economics & Peace. “Global Terrorism Index 2019 Measuring the Impact of Terrorism.” 

Sydney, 2019. http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf. Hal 4 
114 The Jakarta Post News Desk. “12 Countries Issue Travel Advisories Following Terrorist Attacks.” The 

Jakarta Post, Mei 16, 2018. https://www.thejakartapost.com/travel/2018/05/16/12-countries-issue-travel-

advisories-following-terrorist-attacks.html. 



 

 

berpergian keluar suatu daerah sehingga peluang penyebaran penyakit ini diminimalisir. 

Data yang dikumpulkan misalnya seperti: 

 

1. Data kesehatan yang dimiliki orang tersebut (misalnya yang dikumpulkan 

gawai yang dimiliki pengguna)  

2. Data lokasi  

3. Data daftar nama orang yang positif COVID tanpa gejala (orang tanpa gejala 

(OTG) 

4. Data orang yang pernah berkontak dengan orang yang positif COVID baik 

dengan atau tanpa gejala  

5. Data riwayat semua pasien COVID-19 di wilayah/negara tersebut  

 

Bersama dengan faktor-faktor lainnya, semua data setelah diolah dengan menggunakan 

algoritma bsia menjadi salah satu faktor terpenting untuk memberikan skor 

kemungkinan atau skor resiko bagi orang tersebut, daerah tersebut, atau negara tersebut, 

yang nantinya dijadikan salah satu basis untuk memperketat atau memperlemah 

restriksi perjalanan ke atau dari daerah tersebut.   

 

Hal ini bisa saja menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti munculnya bias pada 

hasil dari keputusan ini ke kelompok tertentu seperti halnya algoritma yang digunakan 

untuk menggunakan suspek teroris di bandara.115 116 Dalam kasus COVID-19, bisa saja 

terjadi bias pada negara-negara atau warga negara negara tertentu yang dianggap tidak 

bisa menekan penyebaran COVID-19 atau yang datanya tidak bisa diandalkan. 

 

III. Travel warning ke daerah atau negara yang kasus penyebaran COVID-19nya tidak 

terkontrol yang bisa saja dikenakan secara tiba-tiba tanpa peringatan terlebih dahulu.  

 

Hal ini sudah terjadi misalnya dalam kasus Inggris yang tiba-tiba mencabut travel 

bubblenya dengan Spanyol secara tiba-tiba.117 Wabah penyakit seperti COVID-19 mungkin 

 
115 Stanley, Jay. “SPOT Off.” American Civil Liberties Union, Juni 13, 2013. 

https://www.aclu.org/blog/national-security/discriminatory-profiling/spot. 
116 Schmidt, Michael S., and Eric Lichtblau. “Racial Profiling Rife at Airport, U.S. Officers Say.” The New York 

Times, Agustus 11, 2012, sec. U.S. https://www.nytimes.com/2012/08/12/us/racial-profiling-at-boston-airport-

officials-say.html?pagewanted=2&_r=1&hp. 
117 Hughes, Laura, and Ian Mount. “UK Tells People Returning from Spain to Isolate for 2 Weeks.” Financial 

Times, Juli 25, 2020. https://www.ft.com/content/62dfbdaf-6cb1-45a8-92f7-a012aa347422. 



 

 

saja tidak akan hilang (tiba-tiba bahkan jika vaksin ditemukan sekalipun. Ada kemungkinan 

bahwa bisa saja akan ada masa dimana karena berbagai faktor masih ada daerah-daerah 

yang memiliki penyebaran COVID-19.  

 

Dalam sejarah misalnya, walaupun wabah kolera di Hindia Belanda berhasil terkontrol 

hanya dalam waktu satu tahun (1919), kasus kolera yang sporadis tetap terjadi, dan bahkan 

terjadi wabah kecil kolera pada tahun 1937, dan kasus kolera di Indonesia tidak benar-benar 

hilang sampai tahun 1940.118  

 

Penyakit cacar yang memiliki vaksin sekalipun, setelah WHO memulai rencana untuk 

memunahkan cacar (variola) pada 1959, membutuhkan waktu sekitar 21 tahun sampai WHO 

mendeklarasikan bahwa penyakit ini telah punah, hampir dua abad setelah vaksin penyakit 

ini ditemukan.119 Penyakit Polio malah masih ada sampai sekarang di daerah dimana 

masyarakatnya sulit dijangkau dan menerima vaksinasi.120  

 

Kebijakan travel warning yang bisa dicabut dan ditetapkan secara tiba-tiba tanpa peringatan 

terlebih dahulu jelas merugikan karena ini menimbulkan ketidakpastian yang berlebih. 

Kembali ke kasus Inggris misalnya, hal ini lah yang menjadi salah satu protes operator bisnis 

wisata.121 Bukan tidak mungkin, hal seperti ini bukan hanya memberi efek negatif ke sektor 

lain selain pariwisata, tetapi juga investasi misalnya.   

Skenario 1919 

Skenario ini mengambil contoh sejarah dari kebijakan yang tadinya seharusnya hanya 

sementara, yaitu mewajibkan visa untuk keluar dan masuk AS yang diambil pada 1919, 

akhirnya menjadi permanen.122 Detil dari skenario dunia terpecah kurang lebih sama dengan 

skenario post-9/11, tetapi lebih ekstrem. Skenario ini memakai asumsi bahwa kebijakan 

 
118 Pollitzer, R., S. Swaroop, and W. Burrows. “World Health Organization Monogram Series No. 43 Cholera.” 

Geneva: World Health Organization, 1959. 
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847EE2B6B7C74?sequence=1. Hal. 64-65 
119 Centers for Disease Control and Prevention. “History of Smallpox,” Agustus 30, 2016. 

https://www.cdc.gov/smallpox/history/history.html. 
120 Bhaumik, Soumyadeep. "Polio eradication: Current status and challenges." Journal of family medicine and 

primary care 1, no. 2 (2012): 84. 
121 Hancock, Alice, and Laura Hughes. “Travel Operators Call for End to UK’s ‘Stop-Start’ Coronavirus 

Quarantines.” Financial Times, Agustus 20, 2020. https://www.ft.com/content/737f542b-94ea-4550-8275-

35cbef165a12. 
122 Torpey, J. C. (2018) “The Invention of the Passport:…”. Hal 144-145.  



 

 

restriksi pergerakan manusia yang dilakukan untuk menghadapi COVID-19 hanya 

dilonggarkan dengan amat sangat lambat atau bahkan hampir tidak sama sekali, dan 

pelonggarannya sangat erat dengan nuansa politis.  

 

Jika kebijakan restriksi kebijakan yang sangat ketat yang awalnya dilakukan untuk menghadapi 

pandemi COVID-19 ini tidak dilonggarkan dalam waktu lama, misalkan awalnya karena 

kekhawatiran akan terjadinya gelombang berikutnya COVID-19 yang tidak bisa dikendalikan, 

dan kebijakan seperti misalnya travel bubble hanya diberikan setelah negosiasi terpisah (baik 

bilateral maupun multilateral), maka ada kemungkinan bahwa negara-negara akan 

memprioritaskan satu negara atau wilayah dikarenakan kepentingan negara tersebut yang pada 

akhirnya menentukan alur tren kebijakan dalam mengatur pergerakan manusia antar-negara 

hingga jangka panjang bahkan jauh setelah pandemi COVID-19 sudah selesai.  

 

AS misalnya menggunakan alasan COVID-19 untuk membatasi pemberian visa pekerja 

terampil baru dan mengurangi visa imigrasi,123 dan bahkan memberi kebijakan baru untuk visa 

pelajar yang bisa memaksa banyak mahasiswa asing untuk keluar dari AS karena kelas mereka  

 

kebanyakan akan dilakukan dalam bentuk virtual, walau kebijakan ini akhirnya dicabut.124 Hal 

ini disebut sebagai salah satu pembatasan imigrasi paling ketat dalam sejarah AS sejak Perang 

Dunia Pertama.125 

 

Jika kita melihat tren dunia dalam jangka menengah dan panjang, maka kemungkinan terburuk 

yang bisa terjadi adalah dunia mengikuti skenario 1919. Hal ini dikarenakan tiga faktor: 

 

1. Pertumbuhan penduduk dunia mulai melambat dan bahkan jatuh dengan umur 

populasinya yang semakin naik.126  

 
123 Miroff, Nick, and Tomy Romm. “Trump, Citing Pandemic, Orders Limits on Foreign Workers, Extends 

Immigration Restrictions through December.” Washington Post, June 23, 2020. 

https://www.washingtonpost.com/immigration/trump-immigration-workers-coronavirus/2020/06/22/3b969e88-

b489-11ea-9b0f-c797548c1154_story.html. 
124 “White House Drops Plan to Deport Foreign Students.” BBC News, July 14, 2020, sec. US & Canada. 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53410285. 
125 Somin, Ilya. “The Danger of America’s Coronavirus Immigration Bans.” The Atlantic, June 28, 2020. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/danger-americas-coronavirus-immigration-bans/613537/. 
126 Vollset, Stein Emil, Emily Goren, Chun-Wei Yuan, Jackie Cao, Amanda E. Smith, Thomas Hsiao, Catherine 

Bisignano et al. "Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 

2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study." The Lancet (2020). 



 

 

 

Hal ini akan berefek paling parah pada awalnya di negara-negara maju pada akhirnya 

akan terjadi pada banyak negara di dunia,127 termasuk banyak negara berkembang 

bahkan sekarang, seperti misalnya (tapi tidak hanya di) Iran,128 Vietnam,129 Thailand,130 

dan Brazil.131 Efek dari hal ini adalah negara-negara akan memperebutkan132 daerah-

daerah yang masih memiliki angka kelahiran tinggi untuk menyuplai negaranya dengan 

anak muda untuk mengimbangi kelahiran yang kolaps133 dan pasar untuk membiayai 

biaya perawatan populasi yang tua.134  

 

2. Tren decoupling antara AS dan Tiongkok 

 

Decoupling dari AS dan Tiongkok tidak menunjukkan tanda berhenti bahkan di tengah 

pandemi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sejauh apa tren ini akan berlanjut di 

masa yang “lebih tenang” jika saat masa krisis global saja decoupling kedua negara tidak 

menunjukkan tanda berhenti?  

 

3. Efek dari perubahan iklim 

 

Salah satu efek dari perubahan iklim adalah keadaan cuaca ekstrem akan mulai meningkat. 

Hal ini dapat meningkatkan resiko negara gagal di banyak daerah di dunia, yang pada 

gilirannya bisa menyebabkan naiknya kembali misalnya wabah penyakit  

 

akibat tidak adanya pemerintahan yang efektif di daerah-daerah tersebut, selain juga 
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129 Handong, Li, Nguyen Hongngoc, and Zhou Tianmin. "Vietnam’s Population Projections and Aging Trends 
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instabilitas global. Peran perubahan iklim sebagai akselerator ancaman inilah kenapa 

Pentagon AS135 dan NATO136 memasukkan perubahan iklim ke daftar ancaman stabilitas 

global. 

 

Hal ini bisa saja akan membuat dunia menjadi terpecah menjadi berbagai blok dimana 

pergerakan manusia akan lebih restriktif atau liberal bergantung kepada lebih dekat kepada 

siapa suatu negara dengan negara lainnya, mirip secara sekilas seperti sistem kolonial sebelum 

zaman Bretton Woods, dimana suatu Great Power memiliki keuntungan komparatif (atau 

skenario terburuk, bahkan nyaris ekslusif) untuk mengakses peluang investasi di suatu wilayah 

atau negara karena travel bubble yang tadinya diterapkan untuk menghadapi pandemi COVID-

19 malah menjadi pembentuk garis pembatas baru dari dunia masa depan yang multipolar 

(tidak didominasi oleh satu kekuatan).  Sementara itu restriksi mobilitas akan dinaikkan untuk 

daerah-daerah lain yang wilayahnya kolaps karena ketakutan penyebaran penyakit atau 

kejahatan dari daerah-daerah dimana pemerintahnya telah kolaps.  

 

Jika pada era kolonial daerah jajahan menjadi daerah penyuplai sumber daya alam dan pasar, 

maka di masa depan, tanpa adanya satu kekuatan yang mendominasi dan membuat satu aturan 

untuk menjamin pergerakan manusia yang bebas, seperti di abad 20 dimana ada komitmen dari 

negara-negara sekutu untuk menjamin akses ke sumber daya alam bagi semua negara, maka 

akan ada perebutan oleh negara-negara besar untuk wilayah dan negara-negara yang memiliki 

surplus penduduk untuk menjadi pasar dan penyuplai SDM ke negara-negara berpengaruh 

(Great Powers), sementara beberapa daerah lain justru “dikarantina” karena ketakutan 

menyebarnya kekacauan dan penyakit menular dari wilayah-wilayah yang pemerintahnya telah 

kolaps akibat tekanan perubahan iklim, seperti situasi sekarang dimana ada negara yang 

memiliki perjanjian untuk mengontrol arus migran agar negara destinasinya tidak 

kewalahan.137    

 

 
135  115th Congress, House of Representative. “NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR 
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Alternatifnya, negara-negara Middle Power bisa saja akan menjadi penentu akan seperti apa 

konsensus aturan global mengenai “aturan main” yang mana yang ditawarkan negara-negara 

Great Power mengenai pergerakan manusia seperti apa yang akan menjadi lumrah di dunia.  

 

Dalam kasus ini, justru peran negara-negara kekuatan menengah (Middling Power) justru akan 

menjadi penentu masa depan dunia.   

 

2. Berubahnya permintaan konsumen dan investor untuk berwisata dan berinvestasi 

dikarenakan pandemi COVID-19 yang membentuk pasar bahkan setelah pandemi 

COVID-19 berakhir  

 

Pandemi COVID-19 telah merubah dunia wisata.  Banyak destinasi wisata yang mengandalkan 

turis asing misalnya, praktis kolaps dikarenakan negara-negara yang biasanya warganya 

menjadi turis asing tidak lagi bisa berpergian ke tempat-tempat tersebut. Tren wisata misalnya, 

sekarang mulai berubah.  

 

Di Inggris misalnya, salah satu negara pengirim wisatawan asing terbesar ke Indonesia, jenis 

wisata yang diambil berubah dari jenis wisata yang diambil oleh wisatawan pada zaman pre 

COVID-19, tidak lagi berfokus ke destinasi yang banyak didatangi orang dan memilih tempat-

tempat yang relatif belum terjamah oleh turisme massal.138  

 

Banyak wisatawan yang biasanya berpergian keluar memilih untuk berwisata di negara mereka 

sendiri.139 Ada juga satu hal baru yang muncul sebagai hal yang bisa mendorong calon 

wisatawan asing untuk berpergian keluar negeri, yaitu asuransi perjalanan yang jauh lebih 

komprehensif yang menanggung gangguan perjalanan akibat COVID-19.140  

 

Sementara di Tiongkok misalnya, tren wisata juga mulai berubah. Mereka yang memilih wisata 

individual daripada wisata kelompok mulai naik.141 
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Memang, kita tidak tahu apakah tren ini akan berlanjut kedepannya, tetapi ada kemungkinan 

bahwa setidaknya tren ini akan mempengaruhi seperti apa tren dunia pariwisata kedepannya 

setidaknya hingga jangka pendek. 

 

Dari segi investasi, pandemi COVID-19 juga telah mengubah investasi dengan cukup besar. 

Bagi beberapa negara, pandemi COVID-19 ini dipandang sebagai kesempatan untuk 

melakukan pembelian besar-besaran.  Banyak negara mulai melihat ke rantai suplai mereka 

dan mulai untuk berinvestasi di sektor-sektor dasar dan penting untuk menjamin keamanan 

rantai suplai mereka, terutama di sektor kesehatan142 143 dan makanan.144  

 

COVID-19 juga telah mendorong banyak negara untuk melakukan diversifikasi dan, 

mendompleng sentiment anti-Tiongkok sebelumnya, mendorong beberapa negara untuk 

mendorong atau bahkan mensubsidi145 perusahaan-perusahaan mereka untuk keluar dari 

Tiongkok dan mengurangi sebaran rantai suplai mereka secara geografis.146 

 

3. Pandangan internasional terhadap hasil yang berbeda-beda dari respons pemerintah 

berbagai negara kepada pandemi ini yang digunakan untuk kepentingan politik 

 

Pandangan dunia internasional terhadap penanganan COVID-19 di suatu negara telah menjadi 

salah satu topik yang menjadi titik panas perdebatan antar negara di dunia. Di tingkat dua 

negara besar, AS dan Tiongkok misalnya, Presiden AS, Donald Trump misalnya, menuduh 

respons Tiongkok terhadap COVID-19 tidak becus dan menyebabkan virus ini menyebar 

kemana-mana.147 Tiongkok membalas melalui media resminya dengan memberi timeline dari 

 
142 Williams, Aime. “US Lawmakers Push to Reclaim Medical Supply Chains from China.” Financial Times, 

April 2, 2020. https://www.ft.com/content/d71c01db-5333-470b-abcd-0df126864447. 
143 Aboud, Leila, and Michael Peel. “Covid-19 Hastens French Push to Bring Home Medicines Manufacture.” 

Financial Times, Juli 29, 2020. https://www.ft.com/content/80a4836b-ca25-48e0-996d-458186e968dc. 
144 England, Andrew, and Amiko Terazono. “Pandemic Revives Gulf Fears over Food Security.” Financial 

Times, August 5, 2020. https://www.ft.com/content/5ff72ce2-5947-497e-ac83-4aa4d008a73d. 
145 Tsuji, Takashi, and Kazuhiro Furuyama. “Japan Preps First Subsidy to Company Moving Production out of 

China.” Nikkei Asian Review, April 21, 2020. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Japan-preps-first-

subsidy-to-company-moving-production-out-of-China. 
146 Beattie, Alan. “Will Coronavirus Pandemic Finally Kill off Global Supply Chains?” Financial Times, May 

28, 2020. https://www.ft.com/content/4ee0817a-809f-11ea-b0fb-13524ae1056b. 
147 Reuters. “Trump Says China Could Have Stopped Coronavirus, Beijing Decries Shifting of Blame.” The 

Jakarta Post, April 28, 2020. https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/28/trump-says-china-could-have-

stopped-coronavirus-beijing-decries-shifting-of-blame.html. 



 

 

respons Tiongkok ke COVID-19 dari awal.148 Bagi negara-negara lain, respons kepada 

pandemi ini telah menjadi tes bagi sistem negara tersebut. Negara-negara yang dianggap 

berhasil menghadapi pandemi ini mendapati soft power mereka di tingkat internasional naik, 

seperti misalnya Vietnam149 150 151dan Selandia Baru152 153 154yang mendapat pujian dari banyak 

pihak di tingkat internasional karena respons melawan COVID-19nya dianggap sangat bagus.  

 

Untuk Vietnam, keadaan Vietnam sebagai negara masih berkembang yang berhasil mendapat 

hasil yang sangat bagus melawan pandemi COVID-19 khususnya mendapat sorotan.155 Dalam 

situasi dimana Vietnam mendapat banyak perhatian sejak zaman pre COVID-19 untuk 

investasi sebagai salah satu negara alternatif selain Tiongkok, maka pemberitaan positif seperti 

ini jelas meningkatkan kepercayaan investor kepada Vietnam. Hal ini dikarenakan pandemi 

COVID-19 meningkatkan resiko beroperasi di suatu negara, dan semakin terkontrol 

penyebaran pandemic, semakin kecil resiko tersebut.156  

 

Ada juga kasus dimana soft power ini berhasil diubah menjadi kemenangan dalam geopolitik, 

yaitu Republik Tiongkok (Taiwan). Pejabat Taiwan mengatakan bahwa mereka sudah 

mengirimkan surat kepada WHO mengenai situasi sebenarnya penyebaran COVID-19, tetapi 

tidak digubris,157 walau hal ini dibantah WHO.158  

 
148 New China TV. “Once upon a Virus...” Video Youtube. YouTube, April 29, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5BZ09iNdvo&feature=emb_logo. 
149 Pollack, Todd, Guy Thwaites, Maia Rabaa, Marc Choisy, Rogier van Doorn, Duong Huy Luong, Dang 

Quang Tan, et al. “Emerging COVID-19 Success Story: Vietnam’s Commitment to Containment.” Our World 

in Data, June 30, 2020. https://ourworldindata.org/covid-exemplar-vietnam. 
150 Thu, Huong Le. “Vietnam: A Successful Battle Against the Virus.” Council on Foreign Relations, April 30, 

2020. https://www.cfr.org/blog/vietnam-successful-battle-against-virus. 
151 Black, George. “Vietnam May Have the Most Effective Response to Covid-19.” www.thenation.com, April 

24, 2020. https://www.thenation.com/article/world/coronavirus-vietnam-quarantine-mobilization/. 
152  Baker, Michael, and Nick Wilson. “Elimination: What New Zealand’s Coronavirus Response Can Teach the 

World | Michael Baker and Nick Wilson.” The Guardian, April 10, 2020, sec. World news. 

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/elimination-what-new-zealands-coronavirus-response-can-

teach-the-world. 
153 Richter, Konstantin. “How New Zealand Beat the Coronavirus.” POLITICO, May 14, 2020. 
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157 FT Reporters. “Taiwan Says WHO Failed to Act on Coronavirus Transmission Warning.” www.ft.com, 
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conference-04may2020.pdf?sfvrsn=3ef4c516_4. 



 

 

 

Argumen ini akhirnya digunakan sebagai salah satu argumen AS untuk menyatakan bahwa 

WHO terlalu mementingkan pertimbangan politik disbanding pertimbangan berbasis ilmiah.159 

Pemerintah Republik Tiongkok (Taiwan) akhirnya menggunakan hal ini untuk mempererat 

hubungannya dengan AS. Kunjungan resmi oleh Menteri Kesehatan AS ke Taiwan, kunjungan 

pertama oleh pejabat tinggi AS ke Taiwan dalam 40 tahun,160 adalah bentuk keberhasilan 

Taiwan untuk mendekat kembali dengan AS. 

 

Negara lain yang dianggap gagal menghadapi pandemi ini mendapati image mereka memburuk 

di kalangan internasional. Belum terlihat jelas apa efek jangka panjang dan menengah dari hal 

ini. Ada misalnya yang memperkirakan bahwa kegagalan berbagai pemerintahan yang dicap 

populis akan menghentikan arus gelombang populisme di dunia,161 walau ada juga yang 

berpendapat bahwa populisme akan tetap bertahan bahkan setelah menghadapi pandemi ini.162 

 

Bisa disimpulkan bahwa respons negara-negara ke pandemi COVID-19 ini mempengaruhi 

prestis dan soft power mereka, yang bisa menjadi salah satu alat diplomasi yang bisa sangat 

efektif, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Taiwan. Jelas, pandangan internasional 

mengenai keefektifan respons kepada pandemic COVID-19 adalah satu pertimbangan yang 

tidak bisa dianggap remeh.      

Restriksi Perjalanan Peninggalan COVID-19 Sebagai Kartu Diplomasi Baru? 

 

Kebijakan restriksi perjalanan bahkan sebelum pandemi COVID-19 pun sudah digunakan oleh 

negara-negara sebagai salah satu alat negosiasi dalam hubungan internasional, dalam soal 

pemberian visa misalnya, hal ini seringkali digunakan untuk membuat statement politik.163  

 

 
159 AFP. “US Criticizes WHO for Ignoring Taiwan Virus Warnings.” France 24, April 9, 2020. 

https://www.france24.com/en/20200409-us-criticizes-who-for-ignoring-taiwan-virus-warnings. 
160 Tanaka, Miya. “Taiwan Comes to Fore as Trump Toughens China Stance Ahead of Election.” The Japan 

Times, August 10, 2020. https://www.japantimes.co.jp/news/2020/08/10/asia-pacific/taiwan-donald-trump-

china-election/. 
161 Rachman, Gideon. “Coronavirus Could Kill off Populism.” www.ft.com, Juni 29, 2020. 

https://www.ft.com/content/3bcf2b5e-e5f1-48e4-bb15-cd29615a9198. 
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Tiongkok misalnya juga menggunakan restriksi wisata sebagai alat diplomasi dengan negara 

lain, seperti misalnya yang dilakukan Tiongkok dengan Korea Selatan menyusul ketegangan 

diantara keduanya.164  

 

Namun, dunia pasca COVID-19 ini mungkin akan memberi restriksi perjalanan, seperti ini 

misalnya, peran yang lebih kuat dalam hubungan antar negara. Tanda dari hal ini sudah mulai 

bisa terlihat.  

 

Misalnya, pada negosiasi travel bubble untuk keperluan bisnis. Jepang disinyalir membuka 

travel bubble dengan negara tertentu karena takut jika Jepang mengutamakan membuka travel 

bubble dengan negara tertentu, maka akan memperlihatkan keberpihakan Jepang pada 

Tiongkok atau AS diatas yang lainnya.165 Inggris dan Prancis juga bersitegang dan mengancam 

saling balas mengenakan restriksi ke satu sama lain.166 

 

Jika hal ini menunjukkan tren kedepan, maka kebijakan pembukaan kembali pasca Pandemi 

COVID-19 bisa jadi akan menjadi sangat politis, dan bisa dengan mudah menjebak negara-

negara kedalam situasi yang tidak mereka inginkan. 

Indonesia: Membangun Dunia Kembali  

 

“Dan saya minta dengan hormat, hendaknya Tuan-tuan ingat bahwa sejarah memperlakukan 

mereka yang gagal tanpa mengenal ampun.” 

 

-Sukarno167 

 

 
164 Reuters. “Chinese Tourists Return to South Korea as Tensions Ease.” South China Morning Post, May 2, 

2018. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2144327/chinese-tourists-returning-south-
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Dibacakan saat Sidang Umum PBB ke-XV, September 30, 1960. https://kepustakaan-
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Kekhawatiran bahwa Indonesia tidak terkucil dalam hal mendapat akses travel bubble ke 

negara lain adalah kekhawatiran yang sudah diangkat oleh media di tanah air. Kekhawatiran 

ini muncul setelah Indonesia tidak dilibatkan kedalam travel corridor antara Singapura dan 

Malaysia.168 Apalagi ketika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan 

Vietnam,169 Indonesia terlihat jauh tertinggal dalam soal ini. Ada juga pihak yang ragu 

mengenai apakah Indonesia bisa masuk kedalam travel bubble dengan negara lain dikarenakan 

situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia.170 Pembukaan Bali ke kedatangan internasional 

pun ditunda.171  

 

Walau Indonesia telah berhasil menandatangani perjanjian travel corridor untuk bisnis dengan 

Uni Emirat Arab dan Korea Selatan, masih banyak negara-negara di daftar 10 besar partner 

investasi Indonesia yang belum mempunyai perjanjian serupa. Hal ini jelas mengkhawatirkan, 

terutama karena negara-negara tetangga yang lebih berhasil dalam soal ini berarti mereka 

memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Indonesia dalam menarik investor dan turis 

asing. 

 

Apa yang harus dilakukan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini?   

 

Untuk jangka pendek, kita harus menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kita tidak 

bisa mengambil kesempatan seperti negara tetangga kita dan mengambil contoh yang bisa 

berjalan dari negara lain. Kita bisa memulai dalam jangka pendek misalnya: 

 

1. Tingkatkan fokus dan usaha melawan COVID-19 

Indonesia bisa melakukan ini dengan misal menambah kapasitas alat kesehatan dan test 

COVID-19, sehingga setidaknya kemampuan tes COVID-19 per kapita di mayoritas 

wilayah Indonesia mencapai standar WHO. Usaha contact tracing juga harus ditambah 

agar kita bisa mendeteksi dan mengisolasi orang yang memiliki virus SARS COVID-19. 

 
168 Elfira, Rizka. “Malaysia-Singapura Bikin Travel Bubble, Tak Ajak Indonesia?” detikTravel, July 13, 2020. 
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2. Perketat pengawasan di Bandara dan contact tracing turis asing, juga tambahkan hotline 

COVID-19 dalam bahasa asing 

 

Walaupun setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui 

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, belum 

ada peraturan secara khusus yang mengatur mengenai kewenangan Dirjen Imigrasi terkait 

contact tracing.  

 

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Dirjen Imigrasi 

wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi meliputi pemeriksaan dikumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Terkait 

dengan penanganan COVID-19 Dirjen Imigrasi juga harus melakukan pemeriksaan sesuai 

dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 

Tentang Protokol Kesehatan Masuknya WNI dan WNA Melalui Pintu Masuk Negara  

 

Kewenangan Dirjen Imigrasi dalam membantu melakukan Contact Tracing dasar hukum 

nya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Surat Edaran 

Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 Tentang Protokol 

Kesehatan Masuknya WNI dan WNA Melalui  

 

Pintu Masuk Negara, dan Permenkumham No.11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan 

Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia.  

 

Dirjen Imigrasi memiliki kewenangan untuk ikut membantu pemutusan mata rantai 

COVID-19 dengan melakukan Contact Tracing terkait pembatasan seseorang terutama 

turis yang ingin keluar masuk wilayah Indonesia hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa 

saja yang telah bertemu dengan penderita virus corona, yang juga akan memudahkan 

petugas kesehatan untuk mengambil tindakan agar virus ini tidak menyebar semakin luas.  

 

Tetapi peraturan yang secara khusus yang mengatur mengenai kewenangan Dirjen Imigrasi 

terkait contact tracing sendiri belum ada. Ada baiknya jika aturan yang mengatur 

kewenangan khusus ini dibuat permanen sehingga Dirjen Imigrasi bisa berpartisipasi aktif 

dalam jangka panjang jika sewaktu-waktu terjadi kejadian serupa. 



 

 

 

Selain itu, penambahan contact hotline COVID-19 dalam bahasa asing (minimal bahasa 

Inggris) juga mutlak dilakukan agar turis asing dapat menerima informasi terkait COVID-

19 dengan cepat. 

 

3. Visa elit khusus  

 

Thailand baru –baru ini mengeluarkan kategori visa elit khusus untuk menetap dengan 

biaya cukup tinggi. Visa ini juga memberikan layanan lebih seperti medical check up 

gratis.172 Indonesia mungkin bisa meniru kebijakan Thailand dan mengeluarkan visa 

khusus untuk turisme ke daerah Indonesia yang disenangi wisatawan, misalnya Bali atau 

Lombok. 

 

4. Travel corridor per daerah ke luar negeri 

 

Daerah di Indonesia yang sudah memenuhi standar WHO untuk tes dan juga sudah 

mengontrol penyebaran COVID-19 di daerahnya bisa untuk berkerjasama langsung dengan 

negara lain untuk membuat travel corridor langsung dari daerahnya ke negara lain.  

 

Dengan bantuan sumber daya pemerintah pusat dan sumber daya daerah, fokus sumber 

daya juga bisa dikerahkan ke daerah-daerah prioritas ini agar mereka bisa mengontrol 

pandemi dan keuangan negara juga terbantu dengan masuknya devisa dari program ini. Hal 

ini bisa membantu untuk daerah, terutama daerah yang memiliki hubungan ekonomi kuat 

dengan negara lain, seperti Batam misalnya, atau yang secara ekonomi membutuhkan akses 

dengan dunia luar, seperti Bali, atau daerah industri, untuk memulihkan kembali 

ekonominya.  

 

Bukan tidak mungkin, daerah wisata di Indonesia bukan saja bisa mengontrol pandemic 

COVID-19 di daerahnya, tetapi juga bisa menjadi destinasi wisata medis jika pemerintah 

memberikan pemantik untuk investasi ke sektor kesehatan di daerah ini. 

 

 
172 Chuwiruch, Natnicha. “Elite Thai Visa Program Aims to Lure Expats Seeking Virus Haven.” 
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program-aims-to-lure-expats-seeking-virus-haven. 



 

 

Jangka menengah dan panjang 

 

1. Memikirkan ulang posisi, kekuatan, dan kelemahan Indonesia  

 

COVID-19 telah mengubah banyak hal, termasuk hal-hal yang sebelumnya dianggap 

umum seperti perjalanan antar negara. Indonesia perlu untuk mulai memikirkan ulang 

bagaimana agar bisa memajukan kepentingan umum dan nasional dalam dunia yang 

mungkin akan berubah signifikan. Kelamahan Indonesia juga perlu mendapat perhatian 

lebih, agar tidak menjadi sesuatu yang menyandung Indonesia di masa depan.  

 

2. Menaikkan image dan soft power Indonesia 

 

Soft power dan image suatu negara sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan turis 

dan investor ke suatu negara, dan, seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya, juga bisa 

digunakan untuk mendapat keuntunga yang bersifat hard power. 

 

 

3. Menjalin hubungan dengan sesama negara ASEAN dan non-blok untuk memastikan agar 

suara Indonesia dan negara berkembang lain didengar. 

 

Merujuk kepada pernyataan sebelumnya di skenario 1919, negara middle power seperti 

Indonesia bisa memiliki peran yang besar dalam menentukan seperti apa dunia akan terlihat 

di masa depan. Indonesia perlu menjalin hubungan dan membentuk koalisi agar suaranya 

dapat didengar dalam dibentuknya tatanan dunia baru dalam pergerakan manusia antar 

negara. Bahkan kalaupun skenario terburuk tersebut tidak terjadi, suara dan upaya 

Indonesia menggalang koalisi negara-negara berkembang untuk ikut serta dalam penentuan 

tatanan dunia post-Covid 19 akan memastikan bahwa tatanan dunia Post-COVID 19 tidak 

hanya ditentukan oleh beberapa negara besar, tetapi konsensus bersama negara-negara di 

dunia.  

 

 

Hal ini pada akhirnya bisa jadi akan menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam mencapai 

dunia yang adil dan makmur di abad 21. 

 



 

 

Rangkuman 

 

“Bagaimana kalau dunia COVID-19 adalah apa yang negara-negara artikan sendiri?” 

 

- Thomas Rausch173  

 

Pandemi COVID-19 adalah sebuah black swan event yang mengubah banyak hal di dunia, dan 

mungkin akan dilihat kembali sebagai titik balik dunia. Globalisasi yang dahulu dianggap tidak 

bisa dilawan, akhir-akhir ini dihantam dengan decoupling dari negara-negara besar, lalu tiba-

tiba menghadapi shock yang luar biasa yang membuat orang ragu bagaimana masa depan 

globalisasi kedepannya.  

 

Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang akan menjadi pengaruh jangka panjang COVID-19 

jika kita melihat tren decoupling dan tren lainnya? Kami menyentuh dalam White Paper ini 

sejarah globalisasi dan contoh kebijakan yang tadinya adalah sementara, tetapi akhirnya malah 

menjadi permanen dan membentuk dunia hingga sekarang ini sebagai skenario terburuk 

(Skenario 1919).  

 

Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindarkan kita dari bias bahwa semua hal akan kembali 

seperti semula, bahwa ada kemungkinan bahwa masa depan akan berubah dibanding dengan 

masa Pre COVID-19. Tentu, skenario terburuk bukan satu-satunya kemungkinan, karena itu 

kami juga menyentuh skenario Post-9/11 sebagai skenario yang lebih ringan, yang tidak 

menekankan pada decoupling, tetapi tetap memiliki efek yang besar.   

 

Dalam keadaan dunia yang tak menentu, penting kiranya bagi Indonesia untuk fleksibel, tetapi 

tetap memperhatikan kepentingannya, sembari menjalin koalisi dengan negara-negara sahabat,  

 

 

dan berusaha agar tidak terjebak dalam keadaan yang tidak diinginkan. Karena itulah, 

meningkatkan kepercayaan internasional juga mutlak dilakukan. 

 

 
173 Rausch, Thomas. (2020). “What If the Covid19 World…..”  



 

 

Situasi krisis seperti ini menuntut kita bergerak cepat untuk mengahdapi segala tantangannya. 

Walaupun begitu, kita harus juga berani gagal, dan mengakui gagal secara public jika kita 

gagal, agar kita bisa belajar dari kesalahan dan fleksibel mencoba berbagai pendekatan. 
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