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ABSTRAK. Munculnya pengusaha muda dan pelibatan peran aktif pengusaha ialah alternatif 
penyelesaian masalah pengangguran. Pengusaha muda memiliki peran, fungsi, dan kedudukan 
strategis dalam akselerasi pembangunan nasional. Tujuan penulisan ini untuk memberikan 
gambaran, analisis, dan pembahasan mengenai peran pengusaha muda terhadap perekonomian dan 
pembangunan Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan 
perspektif Kepentingan Nasional dan metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode 
analisis kualitatif. Dalam peran pengusaha muda paling tidak ada tiga hal utama yang menjadi 
pembahasan penting yaitu mengenai langkah pemerintah mendorong peran aktif pengusaha muda 
melalui upaya penciptaan pengusaha muda yang baru dan pemaksimalan peran pengusaha muda. 
Yang kedua, ialah upaya pengembangan dan pemberdayaan pengusaha muda termasuk di dalamnya 
kontribusi dan kemitraan dengan organisasi maupun pemerintah daerah. Dan ketiga ialah mengenai 
peran aktif pengusaha muda dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Pengusaha muda 
berperan sebagai inovator yang tugas dan aktivitasnya berperan dalam mencari dan melaksanakan 
tugas pembaharuan, melakukan perencanaan dalam merumuskan pedoman pengoperasian usaha dan 
berperan menghadapi resiko tantangan, sebagai pemimpin yang memiliki visi tujuan pembangunan, 
sebagai pengambil keputusan sistematis dan strategis dalam menghadapi tantangan perubahan, serta 
berperan sebagai penghubung yang menjalin relasi harmonis, kolaboratif, baik secara internal maupun 
eksternal dalam upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Kata kunci: Pengusaha Muda, Pembangunan Nasional, Perekonomian

ABSTRACT. The emergence of young entrepreneurs and the involvement of the active role of 
entrepreneurs are alternative solutions to the unemployment problem. Young entrepreneurs have a 
strategic role, function and position in accelerating national development. The purpose of this paper is to 
provide an overview, analysis and discussion of the role of young entrepreneurs in Indonesia’s economy 
and development. The approach used in this paper uses the perspective of the National Interest and the 
method used in this paper is a qualitative analysis method. In the role of young entrepreneurs, there 
are at least three main points that become important discussions, the government’s steps to encourage 
the active role of young entrepreneurs by creating new young entrepreneurs and maximizing the role 
of young entrepreneurs. The second is efforts to develop and empower young entrepreneurs, including 
contributions and partnerships with organizations and local governments. And third is regarding the 
active role of young entrepreneurs in enhancing national economic development. Young entrepreneurs 
act as innovators whose duties and activities play a role in finding and carrying out renewal tasks, 
planning in formulating business operation guidelines and playing a role in facing the risk of challenges, 
as leaders who have a vision for development goals, as systematic and strategic decision makers in 
facing the challenges of change, and acting as a liaison that establishes harmonious, collaborative 
relationships, both internally and externally in an effort to contribute to national development.

Keywords: Young Entrepreneurs, National Development, Economy
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PENDAHULUAN
Sumber daya manusia (SDM) yang 

unggul sebagaimana menurut Jeffrey Pfefter 
merupakan SDM yang mampu mengembangkan 
diri secara proaktif yang mau belajar, mau 
bekerja keras dengan penuh semangat, dan 
mau bekerja sama [1]. Dalam era globalisasi 
sekarang ini dan semakin terbukanya pasar 
dunia, Indonesia dihadapkan pada persaingan 
yang semakin luas dan berat. Ketidakmampuan 
dalam meningkatkan kualitas SDM baik di daerah 
maupun secara nasional dapat menyebabkan 
semakin terpuruknya posisi Indonesia dalam 
kancah persaingan global. Pembentukan sumber 
daya manusia yang berkualitas memiliki suatu 
tujuan yaitu untuk meningkatkan produktivitas 
supaya dapat berperan memaksimalkan 
pembangunan nasional [2]. 

Disisi lain, tidak hanya persoalan kualitas 
SDM saja, namun kelebihan atau bonus 
demografi yang dialami Indonesia menjadi 
salah satu faktor determinan yang mendorong 
pemerintah harus mengarahkan masyarakat 
agar tidak hanya menjadi tenaga kerja ataupun 
karyawan, tetapi juga penyedia lapangan 
pekerjaan. Sehingga, menumbuhkan minat 
dan jumlah dalam kewirausahaan menjadi 
sangat penting dalam mendukung terwujudnya 
pembangunan nasional [3]. Bonus demografi 
ialah suatu keadaan atau kondisi saat komposisi 
penduduk usia produktif lebih tinggi dan 
dominan daripada usia non-produktif yaitu usia 
penduduk di bawah 15 tahun dan di atas 65 
tahun. 

Berdasarkan data Bappenas tahun 2019, 
dalam 50 tahun terakhir struktur penduduk 
Indonesia mengalami perubahan yang signifikan 
[4]. Pada 1971, jumlah penduduk tercatat 119,2 
juta dengan usia harapan hidup 55,1 tahun. Pada 
2015, jumlah penduduk bertambah menjadi 
255,1 juta dan usia harapan hidup menjadi 70,8 
tahun. Sedangkan pada tahun 2018, penduduk 
usia produktif di Indonesia mencapai 68,6% atau 
setara dengan 181,3 juta jiwa. Sedangkan, pada 
tahun 2020 jumlah usia produktif mencapai 
68,75% dari total populasi. Indonesia sendiri 
akan diproyeksikan mengalami masa bonus 
demografi dengan puncaknya pada tahun 
2030 sampai tahun 2040. Bonus demografi 

diproyeksikan akan membawa keuntungan bagi 
pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain dapat 
menjadi ancaman apabila tidak dipersiapkan 
dengan baik dan matang.

Bonus demografi akan mejadi berkah jika 
angkatan kerja produktif yang mendominasi 
jumlah penduduk bisa terserap pada pasar 
kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi 
menjadi bencana demografi jika angkatan kerja 
tidak terserap pasar kerja dengan baik. Selain 
itu, masyarakat dengan umur produktif cukup 
banyak yang tidak terserap dalam pasar kerja. 
Salah satunya juga disebabkan oleh jumlah 
penyedia lapangan pekerjaan yang sedikit dan 
tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. 
Maka, mendorong peran pengusaha muda 
dalam mendukung perekonomian bangsa dan 
pembangunan nasional menjadi sangat penting.

Menurut Kew, Herrington, Litovsky, dan 
Gale sebanyak 73 juta orang muda yang akan 
diproyeksi menjadi pengangguran dalam 
studi yang dilakukan oleh ILO (International 
Labour Organization). Kaum muda 3 (tiga) 
kali lebih rentan dan lebih mungkin menjadi 
pengangguran. Maka, pilihan alternatif dalam 
bidang minat kewirausahaan dapat menjadi opsi 
ke depan sebagai suatu solusi. Pengusaha muda 
sendiri mampu menjadi solusi dan berperan 
secara vital dalam mendukung pembangunan 
ekonomi bangsa. Semakin banyak jumlah 
pengusaha dalam suatu negara, maka semakin 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada 
negara tersebut. Dengan jumlah pengusaha yang 
banyak, maka akan menciptakan lapangan kerja, 
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan 
inovasi. 

Menurut data Kementerian Perindustrian 
Republik Indonesia pada tahun 2018 yang 
menyatakan bahwa paling tidak Indonesia 
membutuhkan sekitar 4 juta pengusaha 
baru untuk dapat mendorong pertumbuhan, 
penguatan, dan pembangunan ekonomi 
Indonesia. Hal ini karena rasio pengusaha 
Indonesia hanya sekitar 1,65 persen dari jumlah 
total populasi di Indonesia. Meskipun standar 
Internasional sendiri menyatakan bahwa 
rasio pengusaha yang baik sebesar 2 persen, 
yang apabila dihitung berdasar total populasi 
Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta jiwa, 
jumlah pengusaha nasional mencapai 4,29 juta 
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jiwa. Sehingga, Indonesia perlu terus mendorong 
jumlah pengusaha untuk dapat mengejar 
capaian negara tetangga seperti Malaysia dan 
Singapura. Singapura telah mencapai angka 7 
persen, sedangkan Malaysia telah mencapai 
angka 5 persen. 

Selain itu, berdasarkan data dari Global 
Entrepreneurship Index, Indonesia berada di 
peringkat 94 dari total 137 negara, dalam hal 
pengusaha atau wirausaha. Dan posisi Indonesia 
tersebut masih kalah dibandingkan negara-negara 
Asia Tenggara lainnya misalnya Vitenam yang 
berada pada peringkat 87, Filipina pada peringkat 
76, Thailand di peringkat 71, Malaysia di peringkat 
58, Brunei Darussalam di peringkat 53, dan 
Singapura yang berada pada peringkat 27 [5].

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(Hipmi) menyatakan bahwa pengusaha 
muda memilki peran yang sangat strategis 
di masa mendatang. Pengusaha muda dapat 
mendorong perekonomian nasional, ditambah 
dengan menguatnya globalisasi, angkatan kerja 
produktif yang terus bertumbuh, dan industri-
industri baru yang diinisasi oleh pengusaha 
muda, serta perkembangan teknologi infomrasi 
yang dapat membantu penciptaan industri baru 
berbasis internet dan industri kreatif wirausaha. 
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2009 tentang Kepemudaan bahwa pengusaha 
muda ialah orang dengan rentang usia 16-30 
tahun yang melakukan proses kewirausahaan 
atau mengorganisir faktor-faktor produksi, 
alam, tenaga, modal, kemampuan, dan 
keterampilan untuk tujuan berproduksi guna 
mendapatkan hasil tambah atau keuntungan 
[6]. Menurut Soeharsono Bagir, wirausaha 
adalah seorang yang modal utamanya ialah 
tekun, terampil, dengan berlandaskan optimism, 
kreatif, produktif, berani ambil resiko dengan 
perhitungan dan perencanaan yang tepat. 
Dan apakah ia seorang yang disebut pedagang 
ataupun pengusaha, selama ia memiliki karakter 
kewirausahaan, ia disebut pula wirausaha [7].

Selain itu, secara konsepsional pengusaha 
atau entrepreneur muda dicirikan dengan 
adanya organisasi atau wadah usaha yang 
melembaga, efisien dan memiliki produktivitas 
tinggi, serta transformatif dan inovatif. Menurut 
salah satu ekonom Schumpeter, pengusaha 
atau entrepreneur memiliki andil yang besar 

terhadap pembangunan ekonomi suatu bangsa 
melalui inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada 5 
(lima) kombinasi aktivitas produktif yang dapat 
dibentuk oleh pengusaha yaitu : (1) mengenalkan 
suatu produk atau kualitas yang baru, (2) adanya 
metode produksi yang baru, (3) pasar baru atau 
new market, (4) memiliki sumber pasokan baru 
dari komponen yang baru, dan (5) melaksanakan 
organisasi baru dalam suatu industri. Kelima 
aktivitas produktif tersebut yang dapat 
meningkatkan dan mendukung pembangunan 
ekonomi suatu negara sehingga negara akan 
menciptakan pengusaha atau wirausaha 
baru dan berada pada usia produktif sebagai 
katalisator dalam hal inovasi dan terciptanya 
lapangan kerja yang baru serta sebagai akselator 
suatu pembangunan negara [8]. 

Pemain kunci suatu negara seperti 
Indonesia dalam menghadapi persaingan 
ekonomi global yang kompetitif dan fluktuatif 
serta semakin menguat ialah generasi muda 
itu sendiri. Pemuda memiliki posisi dan 
kedudukan strategis dalam pembangunan 
nasional. Sehingga, pemerintah baik tingkat 
provinsi sampai pada level kabupaten/kota 
wajib memfasilitasi pelayanan kepemudaan, 
salah satunya ialah dalam kaitannya dengan 
pengembangan kewirausahaan. Pengembangan 
kewirausahaan dilakukan melalui kemitraan 
atau kerjasama antara pemerintah dengan 
pemerintah daerah ataupun antar pemerintah 
daerah yang telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang 
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda [9].  
Hal ini dikarenakan generasi muda yang pada 
akhirnya akan pada masa-masa akan datang 
akan berkompetisi dengan bermodalkan 
kemampuan, keterampilan, pengalaman yang 
telah dipersiapkan. Sehingga, perlu dipastikan 
bahwa generasi muda telah dipupuk sedari 
dini dalam pembelajaran, motivasi, fasilitas, 
dan bimbingan untuk beradaptasi dengan 
perubahan yang begitu cepat. Salah satunya 
ialah melalui budaya kewirausahaan agar siap 
dengan persaingan ekonomi yang kompetitif, 
supaya terbentuk pengusaha-pengusaha atau 
wirausaha muda yang berdaya saing dan mampu 
menciptakan inovasi dan menumbuhkan 
perekonomian bangsa. 
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METODE 
Metode yang digunakan dalam penulisan 

ini ialah metode analisis kualitatif. Metode 
ini menekankan pada pengumpulan serta 
analisa penyajian data dan fakta berdasarkan 
studi kepustakaan. Pengumpulan data studi 
pustaka dilakukan dengan mencari berbagai 
informasi terkait, data-data resmi, laporan-
laporan resmi lembaga Negara, serta penelitian 
maupun penulisan terdahulu yang juga 
mengangkat topik mengenai peran pengusaha 
dan langkah-langkah serta upaya yang dapat 
dilakukan pemerintah dalam pelibatan dan 
peningkatan pengusaha muda Indonesia 
yang dapat memperkuat perkonomian 
bangsa untuk meningkatkan pembangunan 
nasional. Pendekatan yang digunakan dalam 
penulisan ini ialah perspektif Kepentingan 
Nasional disertai analisis multidisiplin ilmu 
yang memperkuat perspektif tersebut, antara 
lain teori pembangunan, teori pemberdayaan 
masyarakat, dan teori Schumpeter.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembangunan nasional membutuhkan 

dukungan SDM yang tangguh, berkualitas, 
dan unggul dalam mengelola berbagai sumber 
daya nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. 
Pengusaha atau entrepreneur mempunyai 
andil besar dalam pembangunan ekonomi 
suatu bangsa melalui usaha menciptakan 
perubahan, inovasi, penciptaan lapangan kerja, 
dan pencapaian kesejahteraan. Oleh karena 
itu, setiap negara yang memiliki perekonomian 
yang maju selalu ditandai dengan jumlah 
pengusaha atau wirausaha yang banyak dan 
terus meningkat.. Peran pengusaha sendiri ialah 
sebagai penyusun strategi bisnis atau usaha 
baru, memperkenalkan metode produksi baru, 
membuka pasar baru, serta menjalankan roda 
kepemimpinan dan organisasi perusahaan yang 
transformatif.

Langkah Pemerintah Mendorong Peran Aktif 
Pengusaha Muda

Dalam penulisan ini ada 2 (agenda) utama 
yang perlu dilakukan pemerintah yaitu :
1. Penciptaan Pengusaha Muda yang Baru
 Suatu pembangunan memerlukan suatu 

proses perencanaan (social planning) yang 
dilakukan secara sadar baik oleh birokrat 
perencana pembangunan, bangsa, maupun 
suatu negara untuk membuat perubahan 
yang lebih baik sebagai proses peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Tema besar 
dalam pembangunan ialah, (a) koordinasi, 
yaitu dalam pembangunan diperlukan 
kegiatan perencanaan; (b) terciptanya 
ragam alternatif yang sah yang berorientasi 
pada keragaman aspek kehidupan untuk 
menciptakan hukum dan kelembagaan 
yang dapat dipercaya dan berperan secara 
efektif, efisien, dan adil, dan transparan; (c) 
Aspirasi, yaitu berarti pembangunan harus 
berorientasi pada pemecahan masalah 
dan pembinaan nilai-nilai moral. Sehingga, 
model yang bisa diimplementasikan untuk 
mendorong lahirnya pengusaha muda di 
Indonesia antara lain :
a. Aspek Koordinasi
 Pemerintah perlu juga mendorong 

terciptanya pasar yang menunjukkan 
persaingan usaha yang sehat. 
Mencegah adanya penguasaan pasar 
oleh perseorangan atau kelompok 
tertentu. Serta melakukan kemitraan 
dan koordinasi secara luas baik 
dengan kementerian, kembaga, 
BUMN, bahkan juga perguruan tinggi, 
dan juga menyasar sekolah serta 
masyarakat pada umumnya.

b. Aspek Hukum, Kebijakan, dan 
Kelembagaan

 Dengan cara memperkuat kelembagaan 
dengan mengutamakan prinsip good 
governance dengan adanya tranparansi, 
perluasan akses permodalan, 
penyederhaan birokrasi kemudahan 
dalam berusaha, regulasi yang berpihak 
kepada terciptanya iklim yang kondusif 
untuk menjalankan usaha.

c. Aspek Pemecahan Masalah dan 
Pembinaan

 Dengan cara pemberian materi, mengasah 
soft skill, leadership, keterampilan teknis 
seperti pemasaran dan manajeman, 
kemampuan interpersonal, maupun 
antar personal, kemampuan manajerial, 
dan pengembangan strategi dan 
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kreativitas. Pendidikan dapat dimulai 
sejak dini melalui sistem pendidikan yang 
mendukung peningkatan kreativitas 
dan inovasi. Hal ini diperlukan agar 
sedari dini individu memiliki pondasi 
entrepreneurship dan kecerdasan, 
keterampilan,  serta keahl ian 
berwirausaha. 

2. Pemaksimalan Peran Pengusaha Muda
 Tujuan yang ingin dicapai dalam 

pemberdayaan ialah terbentuknya manusia 
dan masyarakat yang mandiri dalam 
berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa 
yang dilakukannya, serta dilakukan dalam 
suatu proses yang dilaksanakan secara 
menyeluruh dan mencakup segala aspek. 
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan bagi 
pemaksimalan pengusaha yang sudah ada, 
antara lain :
a. Strategi Pengembangan Pemasaran : 
 pemerintah harus dapat 

mengantisipasi dengan memberikan 
suatu proteksi atau perlindungan 
serta dukungan bagi pengusaha-
pengusaha domestik atau lokal 
untuk dapat bersaing secara global 
dan tidak tergerus oleh persaingan. 
Pemerintah dapat membantu dengan 
promosi-promosi produk lokal dengan 
prinsip kolaborasi dan kemitraan 
jangka panjang dan luas. Serta 
diperlukan pemberian pembinaan 
dan pelatihan mengenai teknik 
pemasaran, pengembangan pasar, 
ataupun penggunaan teknologi dalam 
membantu pemasaran. 

b. Kemudahan dalam Pengaturan 
Perizinan : Formulasi kebijakan yang 
pro investasi dan iklim usaha yang 
kondusif harus terus ditingkatkan 
untuk mengatasi problem stagnansi 
ekonomi agar pertumbuhan ekonomi 
menunjukkan hasil yang positif.

Upaya Pemberdayaan Pengusaha Muda dalam 
Mendukung Perekonomian Nasional

Peningkatan peran aktif pengusaha baik 
pengusaha baru maupun berpengalaman, 
diperlukan pula upaya-upaya untuk 
mengembangkan dan memberdayakan. 

Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan 
pembangunan yang berkelanjutan [10]. 
Strategisnya peran pengusaha dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 
negara, maka pemerintah perlu melibatkan, 
mengembangkan, dan memberdayakan para 
pengusaha untuk semakin memperkokoh 
pembangunan nasional [11]. Disamping itu, 
sejalan pula dengan arah Pembangunan 
nasional dewasa ini yang didasarkan pada 
RPJMN 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 sebagai 
program pembangunan jangka panjang, jangka 
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
unsur penyelenggara Negara dan masyarakat 
yang berfokus pada pembangunan ekonomi [12]. 
Maka, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam 
memberdayakan pengusaha berkaitan dengan 
perannya terhadap kemajuan perekonomian 
nasional:
1. Upaya Pemberdayaan Dengan 3 (Tiga) 

Aspek Penting :
a. Enabling: menciptakan atmosfir 

suasana yang membuka kesempatan 
dan memungkinkan bagi masyarakat 
untuk mengembangkan potensinya. 
Dalam artian, tidak ada orang atau 
masyarakat yang tidak memiliki daya 
dan potensi. Misalnya pemerintah 
perlu memperluas basis dan peluang 
kesempatan berusaha untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi, 
juga peningkatan ekspor, serta 
terciptanya lapangan pekerjaan. 
Selain itu, memberikan kesempatan 
bagi pengusaha muda untuk berperan 
dalam penguatan industrialisasi, 
mempercepat peralihan penggunaan 
teknologi dari sistem konvensional, 
serta membantu pemerintah dalam 
mencetak SDM yang berkualitas. Juga 
memberikan kesempatan pengusaha 
untuk dapat berperan dalam 
pengembangan di masing-masing 
wilayah di daerah sesuai dengan 
potensinya masing-masing atau local 
resources agar tercipta pemerataan 
dan munculnya wirausaha-wirausaha 
lokal yang dapat meningkatkan 
produksi dan tingkat ekspor. 
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b. Empowering : Pemerintah perlu 
melakukan alokasi dana atau 
anggaran khusus dalam peningkatakn 
keahlian, kemampuan, dan 
keterampilan usaha. Pengembangan-
pengembangan yang dapat dilakukan 
antara lain pengembangan kreativitas, 
pengetahuan mengenai nilai barang, 
manajemen produksi, kualitas produk, 
maupun teknis pemasaran. Melatih 
kemampuan manajerial juga perlu 
dilakukan agar dapat merencanakan, 
mengatur, dan mengimplementasikan 
rencana dengan efektif dan efisien, 
serta menata organisasinya. Selain itu 
juga berkaitan dengan kemampuan 
dalam hal pengawasan agar tetap 
menjaga kualitasnya. 

c. Protecting: pemerintah harus 
meningkatkan keberpihakan pada 
pelaku usaha di Indonesia agar 
mampu bersaing dan menguasai 
pasar global. Kebijakan yang 
diambil oleh pemerintah harus 
merepresentasikan keberpihakannya 
untuk menumbuhkan iklim usaha 
yang kondusif. Misalnya dengan 
memfasilitasi kemudahan dalam 
perizinan, permodalan, investasi, dan 
perlindungan usahanya.

2. Upaya Sinergisitas dan Kolaborasi 
Pengembangan Pengusaha Muda dengan 
HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia)

Berkaitan dengan upaya yang dapat 
dilakukan dalam mengembangkan dan 
memberdayakan pengusaha muda yang 
memiliki peranan penting terhadap kemajuan 
perekonomian nasional melalui 3 (tiga) 
aspek yang telah disebutkan dan dijelaskan 
sebelumnya, tidak dapat dipisahkan juga 
peran HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia sebagai organisasi yang bergerak 
khusus dalam pengembangan kewirausaahaan 
para pengusaha muda yang tersebar di berbagai 
daerah di Indonesia. 

HIPMI sendiri ialah organisasi yang 
didirikan pada 10 Juni 1972 yang dilandasi oleh 
semangat menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

di kalangan pemuda. Kecenderungan saat itu 
lebih banyak pemuda yang cenderung tidak 
bercita-cita menjadi pengusaha. Namun, Seiring 
dengan berjalannya waktu banyak perubahan 
yang terjadi, perkembangan teknologi yang 
pesat ditambah dengan meningkatnya populasi 
manusia di Indonesia dan dunia pada umumnya 
memaksa manusia sebagai makhluk sosial harus 
berubah pula. Sumber kekayaan alam yang 
kian menipis memaksa kita melakukan inovasi 
untuk tetap dapat bertahan. Para pendiri HIPMI 
sendiri sebagian besar merupakan pengusaha 
pemula yang etrdriri dari Ir. Siswono Yudo 
Husodo, Datuk Hakim Thantawi, Badar Tando, 
Ir. Mahdi Diah, Drs. Abdul Latief, Teuku Sjahrul, 
Pontjo Sutowo, Irawan Djajaatmadja, S.H., Hari 
Sjamsudin Mangaan [13].

HIPMI telah menyebarkan dan 
mengembangkan organisasinya secara luas yang 
terdiri dari BPP (Badan Perwakilan Provinsi), 
BPD (Badan Perwakilan Daerah), dan BPC 
(Badan Perwakilan Cabang). Hingga saat ini, 
HIPMI telah tersebar di 33 provinsi di Indonesia 
dengan jumla 274 Badan Pengurus Cabang. Dan 
seiring dengan adanya otonomi daerah dan 
pemekeran, HIPMI pun berkembang agar dapat 
mewakili seluruh daerah di Indonesia. 

HIPMI sendiri merumuskan 
keanggotaannya menjadi 2 (dua) jenis yaitu 
Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa. Anggota 
Biasa merupakan pengusaha yang berusia 17-
40 tahun. Sedangkan, Anggota Luar Biasa atau 
biasa juga disebut para Senior ialah bagi para 
pengusaha yang berusia di atas 40 tahun. Bagi 
siapapun yang memiliki usaha dapat menjaddi 
anggota HIPMI dan sampai saat ini anggpta 
HIPMI berjumlah sekitar 25.000 pengusaha yang 
tersebar di seluruh Indonesia dengan mayoritas 
anggota bergerak di bidang usaha sektor UKM 
[14].

Visi HIPMI ialah mengembangkan jiwa 
kewirausahaan pemuda dengan membina, 
mengembangkan, serta memajukan pengusaha 
muda Indonesia dengan semangat kolaborasi dan 
sinergisitas dalam mewujudkan kesejahteraan 
bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan sejauh 
ini, HIPMI telah berkontribusi bagi Indonesia 
dalam pengembangan dan pemberdayaan 
pengusaha muda. HIPMI melakukan pelatihan 
dan konsultasi kewirausahaan di wilayahnya 
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masing-masing, membantu pengembangan 
UMKM, pengembangan inovasi teknologi 
infomasi dalam pengembangan usaha, serta aktif 
bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, maupun juga 
lembaga-lembaga pendidikan, perbankan, dan 
sektor-sektor lainnya untuk mengembangkan 
kewirausahaan. 

Dengan kemitraan yang melibatkan HIPMI 
tersebut akan menghasilkan kerja yang lebih 
efektif dan efisien dibandingkan dengan kerja 
hanya mengandalkan 1 pihak terkait, misalnya 
pemerintah saja. Sebab setiap individu dari 
berbagai lembaga atau stakeholders yang terlibat 
membawa ide dan sumber daya berbeda dalam 
mengatasi permasalahan. Ketersediaan sumber 
daya dari berbagai lembaga dapat meningkatkan 
kuantitas serta kualitas intervensi. Dengan 
kemitraan tersebut akan dapat mengarahkan 
penerapan sumber daya yang terkoordinasi dan 
holistik untuk menentukan langkah-langkah 
strategis yang akan diambil.

Peran Pengusaha Muda Terhadap Peningkatan 
Pembangunan Ekonomi Nasional
1. Berperan sebagai Inovator
 Sebagai inovator dalam kontribusinya 

atas pembangunan ekonomi, pengusaha 
mencari sumber inovasi, memperhatikan 
dengan seksama perubahan-perubahan 
yang terjadi, melakukan kalkulasi peluang, 
serta merencanakan inovasi yang akan 
dilakukan. Pengusaha akan menganalisa 
setiap kesempatan atau peluang. Inovasi 
sendiri menjadi alat dasar pengusaha untuk 
dapat memanfaatkan perubahan menjadi 
kesempatan bisnis usaha produk maupun 
jasa yang berbeda. Disinilah dampak 
pengusaha untuk dapat menciptakan 
lapangan usaha dan lapangan kerja yang 
baru untuk bisa menyerap lebih banyak 
tenaga kerja.

2. Berperan sebagai Risk Taker
 Karakter usahawan ialah berani menghadapi 

resiko dan menghadapi tantangan. Mereka 
akan menjadi puas dengan melakukan 
setiap tugas-tugas sulit dan menantang 
dengan menerapkan keterampilan, 
kemampuan, dan pengetahuannya. 
Mereka juga selalu beradaptasi terhadap 

perubahan, memikirkan berbagai alternatif, 
berinovasi, menciptakan barang ataupun 
jasa baru, mengembangkan teknik-teknik 
baru, serta memiliki ide dan gagasan 
untuk mengkombinasikan, memanfaatkan, 
memaksimalkan, maupun memberdayakan 
sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan 
demikian, pengusaha dapat berkontribusi 
dengan menciptakan agen-agen inovatif 
dan perubahan untuk dapat bersaing 
secara global dan memiliki kualitas diri 
yang unggul.

3. Berperan sebagai Pemimpin
 Salah satu tugas dari pengusaha ialah 

menciptakan visi. Dengan visi, ia 
mengerahkan segala daya upaya dan fokus 
serta mendorong orang-orang yang bekerja 
dengannya untuk menuju suatu tujuan visi. 
Visi sendiri ialah suatu gambaran mengenai 
keadaan dan probalilitas yang mungkin 
terjadi di masa depan serta yang diharapkan 
oleh suatu pemipin, individu, ataupun 
organisasi. Pengusaha yang memiliki visi 
akan berkontribusi untuk menciptakan 
individu dan organisasi maupun masyarakat 
yang berfokus hanya pada pembangunan 
nasional sebagai visi utamanya. Dengan 
demikian, kesejahteraan masyarakat 
sebagaimana yang menjadi tujuan bangsa 
dapat tercapai. 

4. Berperan sebagai Pengambil Keputusan
 Perubahan selalu menjadi bagian integral 

dalam kehidupan karena masyarakat selalu 
bergerak dengan dinamis. Hal ini menjadi 
sesuatu yang tidak dapat dielakkan, 
sehingga, pengusaha harus dapat membuat 
keputusan yang tepat dengan keyakinan 
serta keteguhan hati. Dalam proses 
pengambilan keputusan, pengusaha harus 
mencermati, mengidentifikasi, memahami, 
mengkalkulasi, menganalisa, mengevaluasi 
setiap opsi dan alternatif solusi yang 
akan diambil. Dengan kemampuan 
pengusaha dalam pengambil keputusan 
akan berdampak pada masa depan usaha 
maupun organisasi yang ia jalankan. 
Sehingga, bagaimanapun situasi pekerjaan 
yang mungkin terjadi karena dampak 
perubahan, tidak menjadi penghalang 
untuk pengusaha atau wirausaha tersebut 
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tetap menjalankan usahanya, namun justru 
dapat beradaptasi dan mengatasi setiap 
tantangan.

5. Berperan sebagai Penghubung
 Hal lainnya yang menjadi peran pengusaha 

ialah menjadi penghubung. Menjadi 
penghubung berarti dapat melakukan 
hubungan dan koneksi dengan orang-orang 
yang berada pada organisasina maupun 
dengan pihak lain di luar organisasinya.

SIMPULAN 
Pemerintah perlu melakukan upaya dalam 

mendorong peran aktif pengusaha muda dalam 
mendorong perekonomian Indonesia dengan 
2 (dua) agenda utama yang perlu dilakukan 
pemerintah yaitu (1) Penciptaan Pengusaha 
Muda yang Baru dengan memperhatikan 
aspek koordinasi, aspek hukum, kebijakan, dan 
kelembagaan, serta aspek pemecahan masalah 
dan pembinaan. (2) Pemaksimalan Peran 
Pengusaha Muda dengan mengembangkan 
strategi pemasaran yang efektif dan efisien, serta 
memberikan kemudahan dalam pengaturan 
perizinan atau dalam kaitannya dengan regulasi.

Selain itu, dengan mempertimbangkan 
strategisnya peran pengusaha dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, 
maka perlu melakukan pemberdayaan  dengan3 
(tiga) aspek, yaitu Enabling, Empowering, dan 
Protecting; (2) upaya sinergisitas dan kolaborasi 
pengembangan pengusaha muda pemerintah 
dengan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia).

Dan kontribusi dari adanya pengusaha 
antara lain ialah: (a) Menciptakan lapangan kerja 
yang baru, (b) Menciptakan inovasi lapangan 
usaha yang baru; (c) Sebagai penggerak dan 
roda pembangunan dalam kegiatan ekonomi; 
(d) Berkontribusi atas pemasukan pada pajak 
negara; (e) Mendorong adanya inovasi dan 
menjadi agen perubahan; (f) Menciptakan 
keunggulan maupun juga daya saing; (g) 
Membantu negara dalam mewujudkan 
kesejateraan masyarakat; (h) Menciptakan dan 
memotivasi kemandirian bangsa.
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PARADOKS KETAHANAN NASIONAL DI MASA PANDEMI: 
MEREKONSTRUKSI STRATEGI KETAHANAN NASIONAL 

MELAWAN COVID-19
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RECONSTRUCTING A NATIONAL RESILIENCE STRATEGY AGAINST 
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ABSTRAK: Fragile States Index (FSI) adalah alat untuk menilai tekanan normal yang dialami oleh 
negara dan mengidentifikasi ketika tekanan tersebut melebihi kapasitas. FSI 2019 menempatkan 
negara yang sekarang ini tangguh dalam ketahanan nasional namun beresiko terhadap pandemi 
COVID-19, sebaliknya negara-negara berkembang yang notabene rapuh dalam ketahanan nasional 
namun memiliki resiko lebih rendah dari pada yang nilai ketahanan nasionalnya. Sejumlah faktor 
menjelaskan paradoks ini antara lain ketahanan penduduk di wilayah tropis, imunisasi BCG disuntikkan 
kepada jutaan anak di negara miskin dan berkembang, sistem sosial-politik liberal di mana kebebasan 
individu mempengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Paradoks ini sangat signifikan untuk 
merumuskan kembali Strategi Ketahanan Nasional di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (membandingkan nilai 
ketahanan 10 negara tangguh dan 10 negara rapuh dalam menghadapi pandemi). Teori yang digunakan 
adalah teori ketahanan, kerentanan dan pendekatan manajemen ketahanan bencana dalam hal 
kapasitas dan manajemen adaptif. Riset menghasilkan analisis dan simpulan bahwa saat ini dibutuhkan 
konsep kerjasama antar negara baik negara maju maupun berkembang, dari hal yang paling sederhana 
guna memperkuat ketahanan dari Pandemi COVID-19. Di samping itu, diperlukan kolaborasi antar 
negara dalam menemukan konsep ketahanan yang mampu menangkal segala ancaman, tantangan, 
hambatan dan gangguan terutama menghadapi pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Ketahanan, Rapuh, Paradoks, Strategi, Adaptif

ABSTRACT: The Fragile States Index (FSI) is a tool for assessing the normal pressure experienced by 
a country and identifying when that pressure exceeds capacity. The FSI 2019 places a country that 
is currently resilient in national resilience but at risk of the Covid 19 pandemic, on the other hand, 
developing countries are fragile in national resilience but have a lower risk than those with national 
resilience values. A number of factors explain this paradox, including population resilience in the 
tropics, BCG immunization is injected into millions of children in poor and developing countries, liberal 
socio-political systems in which individual freedom affects adherence to health protocols. This paradox 
is very significant for reformulating the National Resilience Strategy in countries in the world, including 
Indonesia. The study used a qualitative method with a case study approach (comparing the resilience 
values   of 10 resilient countries and 10 fragile countries in the face of a pandemic). The theory used 
is the theory of resilience, vulnerability and disaster resilience management approaches in terms of 
capacity and adaptive management. The research produces analysis and conclusions that currently, the 
concept of cooperation between countries, both developed and developing countries, is needed, from 
the simplest things to strengthen resilience from the COVID-19 Pandemic. In addition, collaboration 
between countries is needed in finding a concept of resilience that can ward off all threats, challenges, 
obstacles and disturbances, especially in facing the COVID-19 pandemic.

Keywords: Resilient, Powerful, Paradoxical, Strategy, Adaptive
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PENDAHULUAN
Pandemi virus influenza (SARS-Cov2) yang 

menyebabkan penyakit COVID-19 menyebar 
dengan cepat dari Wuhan, Tiongkok (Ground 
Zero) ke seluruh penjuru dunia. Pandemi adalah 
wabah menular yang melanda hampir seluruh 
bagian dunia. Menghadapi pandemi, semua 
negara menyiapkan diri untuk menghadapinya. 
Negara-negara maju seperti Inggris, Spanyol, 
Singapura dan negara-negara Eropa lainnya, 
juga Amerika Serikat menggunakan pendekatan 
ketahanan untuk menganalisis dan menyusun 
langkah-langkah penanggulangan wabah. 
Negara-negara sedang berkembang dan miskin, 
karena kesulitan sumber daya menyiapkan 
strategi ketahanan nasional secukupnya untuk 
menahan laju penularan virus ke negaranya.  

Para ahli sebenarnya sudah belajar dari 
peristiwa-peristiwa pandemi sebelumnya. 
Gagasan pendekatan ketahanan untuk menilai 
dan mengelola dampak epidemi skala besar 
dengan memperluas konsep ketahanan 
untuk mengidentifikasi epidemi dalam 
populasi terstruktur, dengan mendefinisikan 
fungsionalitas kritis seluruh sistem yang 
menggabungkan risiko individu tertular 
penyakit (laju serangan penyakit) dan gangguan 
pada fungsionalitas sistem (kerusakan 
mobilitas manusia). Dengan mempelajari 
model konseptual dan data-driven, Massaro, 
dan kawan-kawan. menunjukkan bahwa 
pertimbangan terpadu risiko individu dan 
gangguan sosial di bawah penilaian ketahanan 
memberikan gambaran mendalam tentang 
bagaimana epidemi dapat berdampak pada 
masyarakat. Secara khusus, intervensi ketahanan 
yang dimaksudkan untuk pengurangan risiko 
secara langsung dapat memiliki dampak negatif 
pada sistem dengan memperlambat pemulihan 
fungsi sosial dasar [1].

Intervensi ketahanan ini misalnya sudah 
ditawarkan oleh O’Sullivan dan Bourgoin (2010) 
yang mengkaji ketahanan kelompok orang 
yang paling rentan atau berisiko dalam suatu 
komunitas akibat pandemi. Kedua penulis ini 
meneliti selama pandemi influenza H1N1 pada 
2009 dan wabah SARS pada 2003, di mana 
banyak perhatian diarahkan untuk melindungi 
anggota populasi yang berisiko tinggi untuk 

komplikasi medis dari virus. O’Sullivan dan 
Bourgoin merangkum tentang bagaimana 
faktor-faktor penentu sosial mempengaruhi 
risiko kesehatan selama pandemi influenza 
dengan fokus pada kerentanan sosial [2].

Pada 2018 Pemerintah Kota London 
menyusun kerangka kerja ketahanan yang 
digunakan oleh London Resilience Partnership 
untuk pemahaman bersama tentang 
perencanaan yang diperlukan menanggapi 
pandemi influenza di London Mengingat 
ketidakpastian tentang skala, keparahan dan pola 
perkembangan pandemi di masa depan, London 
Resilience Partnership mengajukan tiga prinsip 
utama mendukung kesiapsiagaan pandemi 
yakni: (1) Kehati-hatian: respons terhadap virus 
baru apa pun harus mempertimbangkan risiko 
bahwa virus itu bisa parah. Oleh karena itu 
rencana harus ada untuk pandemi influenza 
dengan potensi untuk menyebabkan gejala 
parah pada individu dan gangguan yang meluas 
ke masyarakat; (2) Proporsionalitas: respons 
terhadap pandemi harus tidak lebih dan tidak 
kurang dari yang diperlukan dalam kaitannya 
dengan risiko yang diketahui. Oleh karena itu, 
rencana harus ada tidak hanya untuk pandemi 
berdampak tinggi, tetapi juga untuk skenario 
yang lebih ringan, dengan kemampuan untuk 
menyesuaikannya ketika bukti baru muncul; 
(3) Fleksibilitas: perlu ada fleksibilitas dan 
kelincahan lokal dalam penentuan waktu 
transisi dari satu fase respons ke fase lain untuk 
memperhitungkan pola penyebaran infeksi 
lokal, dalam pendekatan konsisten di seluruh 
Inggris terhadap respons terhadap pandemi 
baru.

Para ahli kesehatan dari berbagai negara 
menulis tentang ketahanan sistem kesehatan 
Spanyol menghadapi COVID-19. Spanyol yang 
menderita cukup parah, salah satu negara yang 
memiliki beban tinggi akibat COVID-19 di seluruh 
dunia. Legido-Quigley menulis bagaimana 
pemerintah dengan cepat menyiapkan rumah-
rumah sakit darurat, alat-alat kesehatan, 
alat pelindung diri dan tenaga medis untuk 
mengatasi wabah ini. Tidak mudah, tapi dengan 
didukung semua pihak, termasuk media massa 
Spanyol yang sebagian besar bertindak secara 
bertanggung jawab, menyebarkan informasi 
yang akurat, menghilangkan prasangka, dan 
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berita palsu yang beredar di jaringan media 
sosial [3]. 

Namun demikian, upaya-upaya pendekatan 
ketahanan yang dilakukan negara-negara di 
dunia, terutama negara-negara maju, tidak 
menghasilkan ketahanan nasional yang tangguh 
terhadap wabah. Hal ini malah sebaliknya justru 
meningkatkan kerentanan nasional terhadap 
virus. 

Kajian ini mencoba mencari jawabannya 
mengapa negara-negara maju, yang berada di 
peringkat atas Fragile States Index (FSI) 2019 
dan dikategorikan sebagai negara-negara yang 
Ketahanan Nasionalnya Tangguh, yang program-
program ketahanannya melawan pandemi 
dan sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum 
menyebarnya pandemi termasuk kesiapan 
pendanaan yang besar, dapat mengalami 
risiko yang besar. Demikian juga sebaliknya, 
mengapa negara-negara sedang berkembang 
dan miskin, kendati tidak memiliki program-
program ketahanan melawan virus dan tidak 
memiliki cukup dana untuk meningkatkan 
ketahanan nasionalnya melawan virus, justru 
tidak mengalami risiko yang lebih besar dari 
pada negara-negara maju.

METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan peringkat 

Fragile States Index (FSI) tahun 2019 yang 
disusun Fund for Peace (FFP) lembaga yang 
setiap tahun menerbitkan Fragile States Index 
(FSI) atau Indeks Kerentanan Negara atau sering 
disebut Indeks Negara Gagal terhadap 178 
negara yang diamati termasuk Indonesia. FFP 
berkantor pusat di Washington DC. FSI adalah 
alat untuk menyoroti tidak hanya tekanan 
normal yang dialami oleh negara, tetapi juga 
untuk mengidentifikasi ketika tekanan tersebut 
melebihi kapasitas negara untuk mengelola 
tekanan tersebut. FSI mengumpulkan semua 
data yang berkontribusi terhadap risiko 
kerapuhan atau kerentanan negara. Indeks  
menggunakan kerangka kerja ilmu sosial 
dan alat analisis data menjadikan penilaian 
risiko politik dan peringatan dini konflik dapat 
digunakan oleh para pembuat kebijakan dan 
masyarakat luas di negara tersebut. Kekuatan 
instrumen penelitian FSI adalah kemampuannya 
untuk menyaring jutaan informasi menjadi 

bentuk yang relevan dan mudah dicerna serta 
informatif. Setiap hari, FFP mengumpulkan 
ribuan laporan dan informasi dari seluruh dunia, 
merinci tekanan sosial, ekonomi dan politik yang 
dihadapi masing-masing dari 178 negara yang 
dianalisis. Menggunakan Rangking FSI Penelitian 
ini membandingkan ketahanan nasional negara-
negara yang menempati rangking atas yang 
dikategorikan Negara Tangguh/Tahan, artinya 
Ketahanan Nasionalnya  kuat, lenting dan 
mampu menghadapi guncangan besar dengan 
negara-negara yang rangking FSInya peringkat 
bawah yang dikategorikan sebagai Negara Rapuh 
(Fragile State) artinya negara yang Ketahanan 
Nasionalnya lemah dalam menghadapi Pandemi 
SARS_Cov2 yang menyebabkan Infeksi penyakit  
yang disebut COVID-19. 

FSI membagi rentang penilaian dalam 
empat dan 11 sub peringkat, semakin kecil 
skornya semakan baik ketahanan nasionalnya 
dan sebaliknya semakin besar skornya semakin 
rentan/rapuh ketahanan nasionalnya, seperti 
tergambar dalam Tabel 1. 

Tabel 1.
Peringkat dan Rentang Skors Fragile States 

Index (FSI)

Predikat Rentang Score
Berkesinambungan/
Sustainable

0.0–29.9

Sub-Predikat
Sangat 
Berkesinambungan 
(Very Sustainable)

0–19,9

Berkesinambungan 
(Sustainable)

20–29,9

Stable/Stabil 30,0–59,9
Sub-Predikat
Sangat Stabil (Very 
Stable)

30–39.9

Lebih Stabil (More 
Stable)

40–49.9

Peringatan (Warning)  50–59,9
Warning/Peringatan 60.0–89.9
Sub-Predikat
Peringatan Sedang 
(Elevated Warning)

60–69.9

Peringatan Tinggi (High 
Warning)

70–79.9

Peringatan Sangat 
Tinggi  (Very Alert)

80–89.9

Alert/Waspada 90.0–120.0
Sub-Predikat
Waspada (Alert) 90–99.9
Sangat Waspada (High 
Alert)

100–109.9
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Predikat Rentang Score
Sangat Sangat 
Waspada (Very High 
Alert)

110<

Guna memperkuat FSI 2019, dengan indeks 
Kekuatan Nasional Karl Hermann Höhn (2006) 

yang dilakukan dengan metode yang berbeda 
yakni dengan persamaan Matematika. Höhn 
menggunakan rumus persamaan matematika 
untuk mengukur Ketahanan Nasional. Dengan 
rumus tersebut Höhn menyusun rangking 
Indeks Ketahanan Nasional untuk 2006 dan 
2008 dijelaskan sebagai berikut pada Tabel 2.

Tabel 2. 
Indeks Kekuatan Negara Terintegrasi/Indeks Ketahanan/Kekuatan Nasional 2006 & 2008 

Negara 2006 2008
AS 12.286.044.111.368 15.560.391.352.857
Tiongkok 6.530.741.806.142 7.274.136.279.455
Rusia 3.357.639.438.583 3.705.139.438.227
Inggris 2.160.990.706.281 2.644.074.492.416
Prancis 1.816.690.920.600 2.267.323.575.136
India 1.067.193.599.226 1.624.570.464.134
Jepang 1.664.017.921.541 1.191.697.578.762
Kanada 817.502.227.863 1.090.645.086.689
Jerman 1.294.564.950.081 894.295.443.562
Arab Saudi 613.604.812.472 678.992.572.822
Australia 541.690.935.012 544.039.081.355
Brasil 370.078.141.967 477.393.399.548
Korea Selatan 418.516.480.674 382.058.307.230
Indonesia 403.267.363.247 380.207.527.433
Meksiko 394.670.246.055 371.458.319.734
Israel 554.171.028.630 340.992.265.172
Korea Utara 545.535.737.208 331.277.804.664
Norwegia 297.160.257.576 329.806.347.252
Italia 457.938.513.551 313.236.028.852
Pakistan 379.874.207.489 276.728.333.157
Iran 293.621.121.019 270.309.795.500
Belanda 326.640.430.334 270.210.944.799
Polandia 96.869.453.643 264.299.819.568
Spanyol 365.615.003.722 259.818.200.597
Swedia 295.275.475.418 207.454.377.541

Sumber: Höhn (2011). “Geopolitics and the Measurement of National Power “. Disertasi doktor di 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Sosial di Universitas Hamburg., halaman 176.

Indeks ini juga menempatkan negara-negara 
yang sekarang ini rapuh menghadapi pandemi 
dalam rangking atas negara-negara yang daya 
tahannya Tangguh sebagaimana hasil FSI. 
Penelitian ini menggunakan Indeks Demokrasi 
yang disusun The Economist Intelligence Unit/
EIU (London) untuk mengidentifikasi negara-
negara yang ditempatkan dalam rangking atas 
dan rangking redah FSI adalah negara-negara 
demokrasi liberal, negara demokrasi non-liberal, 
atau negara non-demokrasi yang petannya 
seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Indeks Demokrasi The Economist 
Intelligence Unit/EIU 2019.
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Indeks Demokrasi EIU memberikan 
gambaran singkat tentang keadaan demokrasi 
dunia untuk 165 negara merdeka dan dua 
teritorial. Indeks Demokrasi didasarkan pada 
lima kategori: proses pemilihan dan pluralisme; 
kebebasan sipil; fungsi pemerintah; partisipasi 
politik; dan budaya politik. Berdasarkan skor 
mereka pada 60 indikator dalam kategori ini, 
setiap negara kemudian diklasifikasikan sebagai 
salah satu dari empat jenis rezim: demokrasi 
penuh; demokrasi yang cacat; rezim hibrida; dan 
rezim otoriter.

HASIL DAN PEMBAHASAN
FSI tidak menyediakan definisi tentang 

kerapuhan dan ketahanan nasional, namun jika 
dibaca pada penjelasan metodologinya yang 
menyebutkan FSI adalah alat untuk menyoroti 
tidak hanya tekanan normal yang dialami oleh 
negara, tetapi juga untuk mengidentifikasi 
ketika tekanan tersebut melebihi kapasitas 
negara untuk mengelola tekanan tersebut, maka 
definisi ketahanan dan kerapuhan mengacu 
pada definisi-definisi berikut ini:

1. Lemhanas RI
 Kondisi dinamis bangsa (Indonesia) 

yang berisi keuletan dan ketangguhan 
dalam menghadapi dan mengatasi segala 
ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan (ATHG) baik yang datang dari luar 
maupun dari dalam negeri langsung atau 
tidak langsung yang dapat membahayakan 
integritas, identitas serta kelangsungan 
hidup bangsa dan negara [4].

2. W Usman 
 Kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi 

semua aspek kehidupan untuk tetap jaya di 
tengah keteraturan dan perubahan yang 
selalu ada. Ketahanan Nasional dapat 
berupa kondisi dinamis suatu bangsa serta 
dapat pula metode untuk mencapai tujuan 
(means and ends) agar suatu bangsa tetap 
jaya [5].

3. Margaritha Hanita
 Kemampuan negara untuk beradaptasi, 

bangkit kembali dan atau bertransformasi 
dari berbagai gangguan, berbagai 

serangan, berbagai peristiwa perusak, yang 
mengancam jiwa, harta, benda, kedaulatan 
negara, baik dari dalam maupun dari 
luar, dan setelahnya mampu menyusun 
strategi yang efektif agar negara menjadi 
semakin tahan terhadap guncangan yang 
terjadi tiba-tiba. Ketahanan Nasional 
harus dibangun dari ketahanan individu, 
ketahanan keluarga, ketahanan [6].

4. OECD
 Ketahanan Nasional/Ketahanan Negara 

adalah negara yang mampu menyerap 
guncangan dan mengubah serta 
menyalurkan perubahan atau tantangan 
radikal sambil menjaga stabilitas politik dan 
mencegah kekerasan. Ketahanan Nasional 
menunjukkan kapasitas dan legitimasi 
untuk mengatur populasi dan wilayahnya 
[7].

5. Malawi Department of Disaster 
Management Affair

 Ketahanan Nasional adalah kemampuan 
masyarakat perkotaan dan pedesaan, 
rumah tangga, dan individu, untuk bertahan, 
pulih dari, dan mengatur kembali dalam 
menanggapi krisis, sehingga semua anggota 
masyarakat dapat mengembangkan dan 
mempertahankan kemampuan mereka 
untuk manfaat dari peluang untuk 
berkembang. Memperkuat kapasitas orang 
untuk melawan, mengatasi, memulihkan, 
dan bangkit kembali dari guncangan dan 
peristiwa ekstrem membutuhkan investasi 
jangka panjang yang ditargetkan dengan 
baik dan mengakui bahwa adaptasi 
terhadap perubahan iklim harus ditangani 
pada berbagai skala [8].

6. Eshel dan Kimhi 
 Ketahanan Nasional adalah keseimbangan 

antara kekuatan nasional dan kerentanan 
yang dirasakan setelah kesulitan atau 
peristiwa traumatis. Ketahanan Nasional 
tinggi mencerminkan kekuatan nasional 
pasca kesulitan, yang melawan indikator 
tekanan, sedangkan ketahanan rendah 
mencerminkan tingkat kerentanan 
nasional, yang lebih tinggi daripada 
kekuatan nasional yang dirasakan [9].
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Dari berbagai definisi tersebut di atas 
dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Nasional 
di luar doktrin adalah kajian akademis yang 
mempelajari bagaimana proses sebuah negara 
menjadi ulet, lenting seperti ranting basah yang 
bisa kembali tegak tanpa patah setelah tertimpa 
benda lain, tangguh, mampu beradaptasi, 
bertransformasi, bangkit kembali dan mampu 
menyusun strategi untuk menghadapi 
guncangan dan kerentanan di masa depan. 
Skop studi Ketahanan Nasional adalah negara 
atau komunitas bangsa menghadapi masalah-
masalah yang mengguncang di dalam negerinya 
atau dalam komunitas bangsanya.

Adapun kompilasi definisi-definisi 
kerentanan atau kerapuhan dari berbagai 
sumber pustaka dapat dilihat pada Tabel 3 [10].

Tabel 3. 
Definisi-definisi Kerentanan/ Kerapuhan

Sumber
Timmerman (1981). Vulnerability resilience 
and collapse of society. A Review of Models 
and Possible Climatic Applications. Toronto, 
Canada: Institute for Environmental Studies, 
University of Toronto.

Kerentanan adalah sejauh mana suatu 
sistem bertindak sebaliknya terhadap 
terjadinya peristiwa berbahaya. Tingkat dan 
kualitas reaksi merugikan dikondisikan oleh 
ketahanan sistem (ukuran kapasitas sistem 
untuk menyerap dan memulihkan dari 
peristiwa).
Kates (1985). “The interaction of climate 
and society” dalam Kates, R.W., Ausubel, 
H., Berberian, M. (Eds.), Climate Impact 
Assessment. Wiley, Chichester. UK (Chapter 1).

Kerentanan adalah kapasitas untuk 
menderita kerugian dan bereaksi buruk.

Dow, (1992). “Exploring differences in 
our common future (s): the meaning of 
vulnerability to global environmental change”. 
Geoforum, Vol 23 (3): pp. 417-436.

Kerentanan adalah kemampuan diferensial 
kelompok dan individu untuk menghadapi 
bahaya, berdasarkan posisi mereka.

Sumber
Bohle, Downing, dan Watts (1994). “Climate 
change and social vulnerability: toward a 
sociology and geography of food insecurity”. 
Global Environmental Change, Vol 4 (1):pp.37-
48.

Kerentanan paling baik didefinisikan 
sebagai ukuran agregat dari kesejahteraan 
manusia yang mengintegrasikan paparan 
lingkungan, sosial, ekonomi dan politik 
ke berbagai potensi gangguan berbahaya. 
Kerentanan adalah ruang sosial berlapis-
lapis dan multidimensi yang ditentukan oleh 
kemampuan determinasi, politik, ekonomi 
dan kelembagaan orang-orang di tempat-
tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu.

Adger (2006) “Vulnerability”. Global 
Environmental Change, Vol 16 (3): pp. 268–
281.

Kerentanan adalah keadaan kerentanan 
terhadap bahaya dari paparan tekanan yang 
terkait dengan perubahan lingkungan dan 
sosial dan dari tidak adanya kapasitas untuk 
beradaptasi.

Ciurean, Schröter, dan Glade (2013). 
“Conceptual Frameworks of Vulnerability 
Assessments for Natural Disasters Reduction”, 
dalam Tiefenbacher, J. (ed.), Approaches 
to Disaster Management - Examining the 
Implications of Hazards, Emergencies and 
Disasters, Chapter 1. pp. 1-32.

Kerentanan mengacu pada ketidakmampuan 
untuk menahan efek dari lingkungan yang 
bermusuhan.

Wolf, et al. (2013). “Clarifying vulnerability 
definitions and assessments using 
formalization”. International Journal of 
Climate Change Strategies and Management, 
Vol  (1): pp. 54-70.

Kerentanan, dalam bahasa biasa, adalah 
ukuran kemungkinan bahaya di masa depan.

(Human Development Report, UN 2014).
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Sumber
Kerentanan Struktural: Ketika institusi sosial 
dan hukum, struktur kekuasaan, ruang 
politik, atau tradisi dan norma sosial-budaya 
tidak melayani anggota masyarakat secara 
setara; mereka cenderung menciptakan 
hambatan struktural bagi sebagian orang 
dan kelompok untuk menggunakan hak dan 
pilihan mereka — mereka menimbulkan 
kerentanan struktural. Biasanya orang 
miskin, perempuan, minoritas (etnis, bahasa, 
agama, migran atau seksual), masyarakat 
adat, orang-orang di daerah pedesaan atau 
terpencil atau menderita cacat menderita 
karena hambatan struktural dan kurang 
mampu menerima layanan publik dan akses 
fasilitas.

Tabel 4 menunjukkan negara-negara yang 
dalam rangking FSI dikategorikan sebagai Negara 
Tangguh/Tahan ternyata rapuh menghadapi 
pandemik sebaliknya negara-negara yang 
dikategorikan Negara Rapuh/Negara Gagal oleh 
FSI justru merupakan Negara Tangguh dalam 
menghadapi pandemi yang mematikan. Hal 
ini ditunjukkan bahwa negara-negara rangking 
atas FSI mengalami risiko yang lebih besar 
ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang 
terinfeksi (positif) dan jumlah penduduk yang 
meninggal dibandingkan negara-negara dengan 
rangking FSI rendah.

Tabel 4. 
Kasus COVID-19 di Negara-Negara Peringkat 

Tinggi dan Peringkat Rendah Menurut FSI 2019, 
Per 6 Agustus 2020

Negara-Negara Peringkat Tinggi Ketahanan 
Nasional Menurut FSI

Negara Positif Kematian

Amerika Serikat 4.988.431 161.895

Spanyol 352.847 28.449

Inggris 308.134 46.413

Italia 249.204 35.187

Jerman 214.494 9.248

Prancis 194.029 30.305

Kanada 118.187 8.962

Swedia 81.967 5.766

Belgia 71.158 9.859

Uni Emirat Arab 61.845 354

Belanda 56.982 6.153

Singapura 54.555 27

Negara-Negara Peringkat Rendah 
Ketahanan Nasional Menurut FSI

Afganistan 36.896 1.298

Kenya 23.873 391

Ethiopia 20.336 356

El Salvadpr 19.126 513

Sudan 11.780 763

Malaysia 9.038 125

Haiti 7.544 171

Zambia 7.022 176

Thailand 3.330 58

Sri Lanka 2.839 11

Kuba 2.775 88

Vietnam 747 10

Laos 20 -

Sumber: Diolah dari Worldmeter, 6 Agustus 
2020.

Ada sejumlah faktor menurut Penelitian ini 
yang bisa menjadi penyebab, yakni:

Faktor Pertama: Cuaca, Suhu dan Kelembaban
Negara-negara rangking atas tersebut 

sebagian besar secara geografis terletak di 
lintang tinggi (wilayah sub tropis/empat musim) 
sedangkan negara-negara yang rangking bawah 
letak geografisnya berada di lintang rendah 
(tropis). Pandemi ini berlangsung di musim 
dingin di wilayah sub tropis utara. Virus SARS-
Cov 2 menurut sejumlah penelitian yang dimuat 
dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional yang 
juga dirujuk oleh Penelitian BMKG dan UGM 
[11], terhambat manifestasinya. Ini merupakan 
Ketahanan Geografis Negara-negara Rangking 
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Rendah Indeks Ketahanan/Kerentahanan 
Nasional. Para peneliti BMKG dan UGM ini 
menyimpulkan sementara bahwa negara-negara 
dengan lintang tinggi cenderung mempunyai 
kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan negara-negara tropis. 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
kondisi udara ideal untuk virus corona adalah 
temperatur sebangsa Indonesiar 8-10 derajat 
Celsius dan kelembapan berkisar 60-90 persen. 
Artinya, dalam lingkungan terbuka yang 
memiliki suhu dan kelembapan yang tinggi 
merupakan kondisi lingkungan yang kurang 
ideal untuk penyebaran kasus COVID-19 [12]. 

Dengan menggunakan metode kuantitatif 
melalui pemeriksaan data iklim dari kota-kota 
dengan penyebaran komunitas yang signifikan 
dari COVID-19 menggunakan analisis regresi 
dengan bantuan software pengolah data  ERA-
5, dan membandingkan dengan area yang tidak 
terpengaruh, atau tidak memiliki penyebaran 
komunitas yang signifikan, disimpulkan bahwa 
distribusi wabah signifikan di sepanjang garis 
lintang, suhu, dan kelembapan yang terbatas 
konsisten dengan perilaku virus. Dengan 
menggunakan pemodelan cuaca, dimungkinkan 
untuk memprediksi daerah yang paling mungkin 
berisiko lebih tinggi dari penyebaran COVID-19 
yang signifikan, menjadi rujukan para peneliti 
[13].

Penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
regresi yang dilakukan Wang et al. (2020) 
mendukung hubungan antara cuaca dan 
penyebaran virus corona. Wang dan kawan-
kawan mengambil kesimpulan bahwa COV-
SARS-2 ini cenderung lebih stabil dalam 
lingkungan suhu udara dingin dan kering. 
Kondisi udara dingin dan kering tersebut dapat 
juga melemahkan host immunity seseorang, 
dan mengakibatkan orang tersebut lebih rentan 
terhadap virus. Wang et al. (2020) menyelidiki 
hubungan cuaca dengan penyebaran virus 
menggunakan data dari kasus dengan tanggal 
timbulnya gejala dari 19 Januari hingga 10 
Februari 2020 di 100 kota di China, dan kasus 
dengan tanggal yang dikonfirmasi dari 15 
Maret hingga 25 April untuk 1.005 wilayah di 
Amerika Serikat. Analisis regresi dilakukan untuk 
menilai hubungan antara penularan COVID-19 
dan suhu/kelembaban, dengan mengontrol 

berbagai faktor demografis, sosio-ekonomi, 
geografis, perawatan kesehatan dan kebijakan 
serta mengoreksi korelasi lintas bagian. Wang 
dan kawan-kawan menemukan pengaruh yang 
sama dari suhu dan kelembapan relatif pada 
angka reproduksi efektif (nilai R) COVID-19 
untuk China dan AS sebelum lockdown di kedua 
negara: kenaikan suhu satu derajat Celsius 
mengurangi nilai R sebangsa Indonesiar 0,023 
(0,026) (95% CI [-0.0395, -0.0125]) di Cina 
dan 0,020 (95% CI [-0.0311, -0.0096]) di AS), 
dan kenaikan kelembaban relatif satu persen 
mengurangi nilai R sebesar 0,0078 (0,0076 (95% 
CI [-0.0108, -0.0045]) di China dan 0.0080 (95% 
CI [-0.0150, -0.0010]) di AS). Jika mengasumsikan 
peningkatan suhu 30 derajat dan 25 persen 
dan kelembaban relatif dari musim dingin 
ke musim panas di belahan bumi utara, para 
peneliti memperkirakan nilai R akan menurun 
sebangsa Indonesiar 0,89 (0,69 suhu dan 0,20 
kelembaban). Mengingat anggapan bahwa 
nilai R non-intervensi sebangsa Indonesiar 2,5 
hingga 3, hanya faktor cuaca yang tidak dapat 
membuat nilai R berada di bawah kondisi kritis R 
<1, di mana epidemi berkurang secara bertahap. 
Namun demikian, Wang dan kawan-kawan tetap 
berkesimpulan intervensi kesehatan masyarakat 
seperti jarak sosial sangat penting untuk 
memblokir penularan Cvid-19 bahkan di musim 
panas sekalipun [14].

Hasil sebuah penelitian kuantitatif dengan 
regresi menyimpulkan bahwa iklim tropis 
dapat membantu menghambat penyebaran 
virus tersebut. Mereka menemukan bahwa 
terhambatnya penyebaran virus karena kondisi 
iklim tropis menyebabkan virus lebih cepat 
menjadi tidak stabil. Penularan virus corona 
dari orang ke orang melalui lingkungan iklim 
tropis cenderung terhambat dan akhirnya 
kapasitas peningkatan kasus terinfeksi untuk 
menjadi pandemik juga akan terhambat. Kajian 
tim gabungan ini menjelaskan, analisis statistik 
dan hasil pemodelan matematis di beberapa 
penelitian di atas mengindikasikan bahwa cuaca 
dan iklim merupakan faktor pendukung untuk 
kasus wabah ini berkembang pada outbreak yang 
pertama di negara atau wilayah dengan lintang 
linggi. Namun, bukan faktor penentu jumlah 
kasus, terutama setelah outbreak gelombang 
yang ke dua [15]. 
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Penelitian kuantitatif (dengan pendekatan 
regresi berganda) lainnya juga memberikan 
dukungan bahwa cuaca/ temperature/suhu 
udara berpengaruh pada manifestasi penularan 
virus. Menurut kesimpulan penelitian ini. Cuaca 
merupakan faktor penting dalam menentukan 
angka kejadian COVID-19 di Jakarta. Suhu 
rata-rata secara signifikan berkorelasi dengan 
COVID-19. Temuan kami bisa dijadikan masukan 
untuk menekan penyakit COVID-19 di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
korelasi antara cuaca dan pandemi COVID-19 di 
Jakarta Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
analisis data sekunder berupa data surveilans 
COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia dan cuaca dari Badan Meteorologi 
Republik Indonesia. Komponen cuaca meliputi 
suhu minimum (° C), suhu maksimum (° C), 
suhu rata-rata (°C), kelembaban (%), dan jumlah 
curah hujan (mm). Uji korelasi Spearman-
rank digunakan untuk analisis data. Di antara 
komponen cuaca, hanya suhu rata-rata (° C) yang 
secara signifikan berkorelasi dengan pandemi 
COVID-19 (r = 0,392; pb .01) [16]. Temuan 
tersebut menjadi masukan untuk menurunkan 
angka kejadian COVID-19 di Indonesia .

Faktor Kedua: Imunisasi  Bacille Calmette 
Guérin (BCG)

Negara-negara Rangking Buruk Indeks 
Ketahanan/Kerentahanan Nasional adalah 
negara-negara miskin dan sedang berkembang. 
Tuberculosis (TBC) adalah endemi di wilayah-
wilayah itu, maka imunisasi BCG wajib diberikan 
secara massal kepada anak-anak di negara-
negara itu.  Sementara negara-negara Rangking 
Bagus dalam Indeks adalah negara-negara maju 
di mana TBC bukan lagi endemi sehingga tidak 
ada kebutuhan imunisasi BCG. Ini merupakan 
Ketahanan Kesehatan Negara-Negara Rangking 
Rendah Indeks Ketahanan/Kerentahanan 
Nasional. Indonesia adalah salah satu negara 
yang selama puluhan tahun menjalankan 
program imunisasi BCG terhadap penduduk usia 
dini karena TBC adalah endemi.

Menurut penelitian lain menyatakan 
bahwa BCG membantu menghambat 
manifestasi COVID-19 dalam tubuh orang 
yang suah menerima imunisasi BCG. Anita 
Shet dan kawan-kawan melakukan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan regresi berganda 
menyimpulkan Bacille Calmette Guérin (BCG) 
menghambat manifestasi penularan Covid-1. 
Penelitian tersebut juga menyatakan vaksin 
Bacille Calmette Guerin (BCG) sebelumnya telah 
terbukti memiliki efek perlindungan non-spesifik 
pada infeksi, serta kemanjuran jangka panjang 
melawan tuberkulosis. Dengan menggunakan 
data yang tersedia untuk umum, para peneliti 
membuat model regresi log-linear sederhana 
untuk menilai hubungan penggunaan BCG dan 
kematian akibat COVID-19 per 1 juta populasi 
setelah menyesuaikan faktor perancu termasuk 
status ekonomi negara (PDB per kapita), dan 
proporsi lansia di antara populasi. Waktu 
masuknya negara ke dalam lintasan epidemiologi 
pandemi diselaraskan dengan merencanakan 
waktu sejak kasus ke-100 yang dilaporkan. 
Temuan mereka adalah: negara-negara dengan 
ekonomi yang diklasifikasikan sebagai negara 
berpendapatan rendah, berpenghasilan 
menengah dan berpenghasilan tinggi (LMIC, 
UMIC, HIC) memiliki rata-rata log-mortalitas 
kasar COVID-19 sebesar 0,4 (Interquartile 
Range (IQR) 0,1, 0,4), 0.7 (IQR 0.2, 2.2) dan 
5.5 (IQR 1.6, 13.9), masing-masing. Kematian 
yang disebabkan COVID-19 di antara negara-
negara yang menggunakan BCG adalah 5,8 kali 
lebih rendah [95% CI 1,8-19,0] dibandingkan di 
negara-negara yang tidak menggunakan BCG 
[17]. Para peneliti merekomendasikan, terlepas 
dari keterbatasan karena kendala pengujian di 
LMICs, bias kepastian kasus, dan peningkatan 
kasus yang masuk akal seiring dengan kemajuan 
negara di sepanjang lintasan epidemiologi, 
analisis ini memberikan pengamatan menarik 
yang segera menjamin mobilisasi sumber 
daya untuk studi intervensi acak prospektif 
dan lembaga pengawasan penyakit sistematis, 
khususnya di LMIC.

Faktor Ketiga: Sistem Sosio-Politik Negara-
Negara

Negara-negara dengan indeks Ketahanan 
Nasional bagus sebagian besar adalah negara-
negara dengan sistem sosial-politik demokrasi 
liberal di mana “Kebebasan Individu” sangat 
dijunjung tinggi. Dalam masyarakat sosio-
politik seperti ini kepatuhan akan pembatasan 
mobilitas orang (jarak fisik), penggunaan masker, 
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pembatasan orang berkumpul untuk memutus 
mata rantai penularan akan sangat rendah. Di 
negara-negara rangking Ketahanan Nasionalnya 
buruk, sebagian besar adalah negara-negara 
demokrasi non-liberal dan negara-negara 
autokrasi di mana kepatuhan masyarakatnya 
terhadap pemerintah tinggi. Ini merupakan 
Ketahanan Sosial-Politik negara-negara rangking 
rendah.

Pengamatan Penelitian ini didukung oleh 
penelitian kualitatif dari Fakultas Filsafat, 
Universitas Adam Mickiewicz, Polandia. 
Penelitian tersebut membandingkan negara-
negara menangani wabah corona dan bagaimana 
partisipasi masyarakatnya di negara-negara-
negara demokrasi liberal dan demokrasi non-
liberal (illiberal). Kata sifat liberal dan illiberal 
menurut Krzysztof mengacu pada kesadaran 
sosial dan politik. Sementara itu, di Asia (Timur) 
dapat dibedakan setidaknya tiga jenis utama 
sistem sosial politik: pasca-komunis, autokrasi 
illiberal, dan demokrasi illiberal. Menurutnya, 
salah satu contoh negara pasca-komunis 
adalah Tiongkok yang diperintah oleh aparat 
Partai Komunis yang secara langsung atau tidak 
langsung mengendalikan ekonomi dan budaya. 
Singapura dan Makau diklasifikasikan sebagai 
autokrasi tidak liberal, dan Taiwan serta Korea 
Selatan sebagai negara demokrasi tidak liberal 
[18].

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 
membandingkan efektivitas dua sistem 
politik: demokrasi liberal dan demokrasi 
tidak liberal dalam memerangi pandemi 
virus corona. Ia menggambarkan demokrasi 
liberal dan liberal di mana dalam demokrasi 
liberal, ada keseimbangan antara berbagai 
cabang kekuasaan, dan warga negara memiliki 
kesadaran sosio-politik yang individualistis. 
Dalam demokrasi tidak liberal, cabang eksekutif 
kekuasaan, meskipun dipilih secara demokratis, 
memiliki keunggulan atas dua jenis kekuasaan 
lainnya, dan warga negara memiliki kesadaran 
sosio-politik yang serupa dengan tipe kolektivis. 
Menurut Krzysztof perbedaan-perbedaan itu 
menghasilkan reaksi beragam pihak berwenang 
terhadap situasi ancaman: otoritas politik 
dari demokrasi tidak liberal biasanya bereaksi 
lebih cepat, dibandingkan dengan otoritas 

politik dalam demokrasi liberal, yang bereaksi 
lebih lambat. Selain itu, sikap warga terhadap 
pembatasan yang diberlakukan berbeda-beda. 
Masyarakat demokrasi tidak liberal lebih disiplin 
dan lebih bersedia menerima pembatasan dari 
atas. Sebaliknya masyarakat demokrasi liberal 
lebih individualistis dan kurang mau menerima 
batasan. 

Perbedaan-perbedaan kebijakan, kecepatan 
pengambilan keputusan pemerintah dan respons 
masyarakat terhadap kebijakan negara antara 
negara-negara demokrasi liberal di satu pihak 
dengan demokrasi non-liberal dan autokrasi di 
pihak lain memberi andil besar mengapa negara-
negara demokrasi liberal yang berada di rangking 
atas FSI mengalami risiko besar menghadapi 
pandemi seperti Amerika Serikat, negara-negara 
Eropa Barat dan Kanada. Negara-negara ini 
masuk dalam negara-negara demokrasi liberal 
menurut Indeks Demokrasi The Economist 
2019.  Sebaliknya di negara-negara demokrasi 
non-liberal dan negara-negara autokrasi, virus 
berhasil dipatahkan penyebarannya seperti di 
Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, 
Taiwan, Kuba dan negara-negara di benua 
Afrika. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia 
menurut Indeks Demokrasi The Economist 
2019 termasuk negara demokrasi tidak liberal, 
namun menurut Penelitian ini Indonesia sedang 
bergerak ke demokrasi liberal sesuai indikator-
indikator yang disusun oleh Indeks The Economist 
dan indikator yang disusun tentang perilaku 
sosio-politik pemerintah dan warga negara, 
yang menyebabkan tidak semua kebijakan 
pemerintah memerangi virus dipatuhi dengan 
berbagai argumen. Di Indonesia memang belum 
ada gerakan secara eksplisit misalnya gerakan 
menentang pemakaian masker seperti yang 
terjadi di Amerika Serikat, Jerman dan negara-
negara demokrasi liberal lainnya, namun gerakan 
individual seperti itu secara implisit sudah terjadi, 
termasuk ketidakpatuhan menuruti larangan 
berkumpul lebih dari lima orang. Ini ditandai 
dengan semakin bertambahnya jumlah kasus 
positif dan kasus kematian akibat COVID-19 di 
Indonesia, walaupun belum sebesar kasus-kasus 
yang dilaporkan di negara-negara demokrasi 
liberal.
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Diskusi: Merekonstruksi Strategi Ketahanan 
Nasional Melawan Pandemi

Paradoks di atas menunjukkan kepada 
bangsa Indonesia, betapa rentannya kekuatan-
kekuatan global ketika diserang virus yang 
viral (wabah global/pandemi). Negara-negara 
maju dengan fasilitas kesehatan yang modern, 
ekonomi dan pertahanan militer yang kuat, 
menempati rangking atas dalam indeks-indeks 
Ketahanan Nasional ternyata tidak mampu 
menghadapi wabah global dan mengalami 
risiko dan kerugian besar daripada negara-
negara yang dikategorikan lemah Ketahanan 
Nasionalnya. Bagaimana sebaiknya dunia, 
termasuk Indonesia, merespons paradoks 
Ketahanan Nasional ini, terutama Ketahanan 
nasional menghadapi wabah global? Tentu 
saja tidak semua negara memiliki keuntungan-
keuntungan atau keadaan-keadaan strategis 
seperti faktor-faktor pendukung ketahanan 
melawan virus seperti Penelitian ini uraikan di 
atas. Misalnya negara-negara sub-tropis yang 
mengalami empat musim, atau memulai lagi 
program imunisasi BCG di negara-negara maju, 
apalagi mengubah perilaku sosio-politik negara 
dan masyarakat demokrasi liberal. 

Strategi Ketahanan Nasional harus diubah 
secepatnya namun tipologinya berbeda-beda 
untuk setiap negara. Tidak mungkin satu strategi 
Ketahanan Nasional digunakan oleh semua 
negara di dunia yang berbeda wilayah geografis, 
perilaku sosi-politiknya, dan kebijakan-
kebijakan kesehatan, ekonomi dan pertahanan 
keamanannya. Strategi harus dimulai lagi dari 
ketahanan yang paling dasar yakni Ketahanan 
Individu dan Keluarga, suatu bidang yang 
pernah diteliti selama puluhan tahun oleh 
Garmezy (1984), perintis awal Kajian Ketahanan 
[19]. Strategi Ketahanan Nasional harus dimulai 
dari sini, kemudian meluas kepada Ketahanan 
Komunitas (rangka RT,RW hingga Kabupaten/
Kota). Di Indonesia, praktik-praktik ketahanan 
sudah dimulai dari RT dan RW dalam merespons 
guncangan, ancaman dan risiko. Respons masif 
menghadapi guncangan pandemi terlihat dari 
inisiatif RT dan RW. Basis Ketahanan Nasional 
inilah yang harus diperhatikan dalam kerangka 
merekonstruksi Strategi Ketahanan Nasional 
menghadapi semua guncangan, ancaman 
dan risiko termasuk ancaman wabah global 

yang mematikan [20]. Di setiap negara, definisi 
komunitas bisa berbeda-beda, walaupun definisi 
individu dan keluarga tidak berbeda, tetapi 
memang agak sulit menemukan komunitas-
komunitas yang solid di negara-negara 
maju seperti halnya komunitas-komunitas 
masyarakat, komunitas-komunitas tradisional, 
kultural di negara-negara sedang berkembang 
dan miskin yang biasanya memiliki tradisi 
primordial dalam arti konstruktif. Singkatnya, 
untuk merespons paradoks Ketahanan Nasional 
di era wabah global ini strategi Ketahanan 
Nasional setiap negara bisa berbeda-beda dan 
khas. Negara-negara sedang berkembang dan 
miskin, walaupun sekarang diuntungkan oleh 
faktor-faktor di atas, harus mempertimbangkan 
memperkuat Ketahanan Ekonominya. Kerja 
sama antar bangsa adalah salah satu tindakan 
yang khas untuk memperkuat Ketahanan 
Nasional setiap negara, misalnya kerja sama 
penemuan vaksi antara perusahaan farmasi 
Tiongkok, Sinovac dengan perusahaan farmasi 
Indonesia, Bio Farma.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian di atas, negara-

negara maju mengalami kesulitan dalam 
menghadapi pandemi, terutama pandemi 
COVID-19 ini yang dampaknya begitu besar 
bagi negara tersebut. Justru untuk negara 
menengah tidak begitu terseok-seok. Paradoks 
di atas menunjukkan kepada bangsa Indonesia, 
betapa rentannya kekuatan-kekuatan global 
ketika diserang virus yang viral (wabah global/
pandemi). Negara-negara maju dengan fasilitas 
kesehatan yang modern, teknologi yang maju, 
ekonomi, dan pertahanan militer yang kuat, 
menempati rangking atas dalam indeks-indeks 
Ketahanan Nasional ternyata tidak mampu 
menghadapi wabah global dan mengalami risiko 
dan kerugian besar daripada negara-negara yang 
dikategorikan lemah Ketahanan Nasionalnya. 

Perlu adanya strategi Ketahanan Nasional 
harus diubah secepatnya akan tetapi dengan 
tipologinya berbeda-beda untuk setiap negara. 
Maka tidak mungkin satu strategi Ketahanan 
Nasional digunakan oleh semua negara di 
dunia yang berbeda wilayah geografis, perilaku 
sosi-politiknya, kebijakan-kebijakan kesehatan, 
ekonomi dan pertahanan keamanannya. Strategi 
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Ketahanan Nasional harus dimulai kelompok 
yang paling kecil, dan kemudian meluas kepada 
Ketahanan Komunitas. Di Indonesia, praktik-
praktik ketahanan sudah dimulai dari RT dan 
RW dalam merespons guncangan, ancaman dan 
risiko. Respons masif menghadapi guncangan 
pandemi terlihat dari inisiatif RT dan RW. 
Membangun ketahanan dari tingkat terkecil 
dalam ruang lingkup desa.

Basis Ketahanan Nasional harus 
diperhatikan dalam kerangka merekonstruksi 
Strategi Ketahanan Nasional menghadapi 
semua guncangan, ancaman dan risiko termasuk 
ancaman wabah global yang mematikan. Definisi 
komunitas bisa berbeda-beda, walaupun definisi 
individu dan keluarga tidak berbeda,  untuk 
menemukan komunitas-komunitas yang solid 
memang sulit di negara-negara maju seperti 
halnya komunitas-komunitas masyarakat, 
komunitas-komunitas tradisional, kultural di 
negara-negara sedang berkembang dan miskin 
yang biasanya memiliki tradisi primordial dalam 
arti konstruktif. Untuk merespons paradoks 
Ketahanan Nasional di era wabah global ini 
strategi Ketahanan Nasional setiap negara bisa 
berbeda-beda dan memiliki  khas. Harus ada  
yang dipertimbangkan dalam memperkuat 
Ketahanan Ekonomi.  Kerja sama antar bangsa 
adalah salah satu tindakan yang khas untuk 
memperkuat Ketahanan Nasional setiap negara, 
misalnya kerja sama penemuan vaksin antara 
perusahaan farmasi.
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ABSTRAK: Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di 
masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti 
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang 
dilakukan aktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi 
untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi 
oleh aktor non-negara. Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan 
khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi online di change.org akan ditelaah 
dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi 
ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi online. 
Hasilnya, petisi online yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu 
dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di 
Indonesia dan pengusaha untuk mendukung petisi online yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian 
Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak 
tersebut berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, 
dan menyejahterakan petani sawit.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Petisi Online, Kelapa Sawit Indonesia

ABSTRACT: Economic diplomacy in the realm of the palm oil industry has actually become a concern 
during the administration of President Joko Widodo. This diplomacy can be carried out by non-state 
actors, such as Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). The purpose of this study was to examine the 
diplomatic efforts made by SPKS actors in improving the welfare of small palm oil farmers and attracting 
investment for various oil palm rejuvenation programs. The method used is a qualitative approach with 
a case study method. This research is a case of the implementation of economic diplomacy by non-
state actors. As a result, online petitions conducted by SPKS have been able to attract public attention, 
but still need support from the government. The conclusion of this research is that there needs to 
be synergy between ministries in Indonesia and entrepreneurs to support online petitions conducted 
by SPKS, such as the Ministry of Agriculture, the Oil Palm Plantation Fund Management Agency 
(BPDPKS), the Ministry of Industry, the Ministry of Finance, Bappenas, and the Investment Coordinating 
Board (BKPM). All of these parties collaborate to improve the quality of domestic palm oil, develop 
competence, and improve the welfare of oil palm farmers.

Keywords: Economic Diplomacy, Online Petition, Indonesian Palm Oil
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PENDAHULUAN
Diplomasi ekonomi pada dasarnya 

merupakan suatu upaya komunikasi resmi yang 
dilakukan oleh suatu negara dengan negara 
ataupun pihak lain untuk mencapai tujuan 
tertentu dengan mengedepankan berbagai 
aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, 
dan sebagainya. Diplomasi ekonomi biasanya 
digunakan untuk menjembatani dua negara 
dalam menyelaraskan kebutuhan ekonomi 
masing-masing di berbagai kegiatan ekonomi 
seperti perdagangan, bisnis, komersial, 
perbankan, dan investasi. Negara berperan 
mengimplementasikan praktik advokasi dan 
negosiasi dalam berbagai kebijakan [1]. Seiring 
berjalannya waktu, terdapat pergeseran aktor 
di ranah diplomasi. Muncul berbagai aktor 
baru selain negara yang menjalankan fungsi-
fungsi kediplomatan di lingkup korporasi 
atau Multi-National Corporation (MNC), Non-
Governmental Organization (NGO), komunitas 
sosial, dan individu. Pergeseran aktor inilah yang 
memunculkan berbagai aktivitas diplomatik 
yang sesuai dengan kapasitas para aktor 
sesuai profesinya. MNC misalnya bergerak 
dari ranah operasionalisasi perusahaan, NGO 
merepresentasikan kalangan masyarakat, 
sementara komunitas dan individu dapat 
mengimplementasikan praktik diplomasi 
melalui ranah digital [2].

Lebih jauh lagi, diplomasi ekonomi juga 
merepresentasikan wujud ketahanan nasional. 
Industri minyak sawit nasional merupakan 
industri strategis dalam perekonomian makro, 
pembangunan ekonomi daerah, pengurangan 
kemiskinan. Dalam perekonomian makro, 
industri minyak sawit berperan strategis sebagai 
sumber devisa terbesar kedua setelah minyak 
dan gas bumi, lokomotif perekonomian nasional, 
kedaulatan energi, ekonomi kerakyatan, dan 
rumah bagi tenaga kerja sebesar lebih dari 
10 juta per tahun dan meningkat sebesar 
2.5 juta orang tiap tahunnya [3]. Industri ini 
membutuhkan upaya penuh dari segenap pihak 
dalam menyelesaikan segala permasalahan yang 
ada di dalamnya. Pemerintah Indonesia telah 
berupaya melakukan diplomasi ekonomi untuk 
mengembangkan sektor unggulan Indonesia 
tersebut. Indonesia saat ini bahkan sudah menjadi 

negara produsen dan pengekspor produk Kelapa 
Sawit yang terbesar di pasar dunia. Lebih dari 
40% kebutuhan minyak sawit dunia dipasok 
dari Indonesia. Selain sebagai bahan pangan, 
kebutuhan terhadap minyak sawit juga dipicu 
oleh penggunaannya sebagai sumber energi 
yang terbarukan, menggantikan bahan bakar 
fosil [4]. Sementara aktor non-negara seperti 
Serikat Petani Kelapa Sawit berupaya membantu 
visi misi pemerintah dalam mengembangkan 
industri sawit melalui peningkatan kompetensi 
dan kesejahteraan petani. Hal tersebut dapat 
dioptimalkan jika investasi untuk petani 
dioptimalkan. Kerangka petisi online merupakan 
salah satu wadah bagi masyarakat untuk terlibat 
dalam permasalahan publik atau penyaluran 
aspirasi terkait isu-isu sosial bahkan kritik 
terhadap lembaga pemerintah atau korporasi 
swasta. Perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) berhasil memfasilitasi 
keterlibatan masyarakat seperti penggalangan 
dukungan terhadap satu isu secara sederhana 
yakni hanya dengan menandatangani petisi 
secara virtual tanpa menghabiskan banyak biaya, 
tenaga, dan waktu. Change.org merupakan 
kerangka petisi online yang banyak dimanfaatkan 
oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi 
mereka atau sebagai wadah untuk perubahan. 
Masyarakat di change.org memulai kampanye, 
memobilisasi pendukung serta bekerja sama 
dengan dengan para pengambil keputusan 
sebagai upaya menemukan solusi baru bagi 
masalah besar maupun kecil yang berdampak 
terhadap kehidupan masyarakat. Pada dasarnya 
petisi online tidak hanya ditujukan kepada 
pemeritah saja melainkan pihak swasta [5].

Salah satu petisi online yang saat ini sedang 
menggalang dukungan yaitu petisi “Alihkan 
Suntikan Dana Untuk Perusahaan Sawit ke 
Petani” yang dibuat oleh Serikat Petani Kelapa 
Sawit (SPKS) yang ditujukan kepada Ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Petisi ini 
dibuat pada tanggal 17 Januari 2018, bermula dari 
kabar bahwa lima konglomerat mendapatkan 
suntikan dana sebesar 7.5 triliun. Padahal 
dalam UU 39/2014 tentang Perkebunan disebut 
kalau ada dana perkebunan dari pungutan 
ekspor sawit yang bisa disalurkan ke petani 
untuk modal, promosi, atau pengembangan 
SDM dan teknologi pertanian. Namun ada 
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Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015 tentang 
Penghimpunan Dana Perkebunan yang malah 
digunakan untuk memberikan subsidi kepada 
perusahaan sawit besar. Menurut SPKS, secara 
hukum PP 24/2015 itu sudah menyalahi tujuan 
dari UU Pekebunan. Akibat dari PP tersebut 
sekitar 5 juta petani sawit tertinggal jauh dalam 
SDM, pendanaan, dan teknologi. Petisi ini telah 
diajukan uji materi ke Mahkamah Agung dengan 
harapan petisi tersebut meraih kemenangan 
dan mampu mengubah kebijakan yang telah 
agar para petani kelapa sawit mendapatkan hak-
hak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup 
mereka [6].

Dalam ilmu hubungan internasional, 
petisi online merupakan sebuah bentuk dari 
diplomasi publik. Berbagai aktor non-negara 
seperti komunitas, NGO, asosiasi pengusaha, 
sivitas akademika, dan bahkan individu memiliki 
peluang untuk menerapkan diplomasi publik. 
Viotti dan Kauppi mengelompokkan beberapa 
unit analisis dalam ilmu hubungan internasional, 
dari mulai pemerintah, kelompok-kelompok 
lobi kepentingan, institusi, NGO, dan individu. 
Ia menegaskan, bahwa berbagai kelompok 
masyarakat memiliki soft power dalam 
berdiplomasi dan membentuk sebuah jaringan 
untuk memberikan analisis yang komprehensif 
kepada pemerintah. Bahkan beberapa dari 
mereka memiliki pusat kajian tersendiri untuk 
membuat research and development (R&D) untuk 
mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka 
mampu menyuarakan aspirasi masyarakat ke 
elit politik dan stakeholders. Tujuannya adalah 
untuk memperlihatkan eksistensi diri dan dalam 
tingkatan yang lebih tinggi, mereka mampu 
menggiring dan membentuk opini publik untuk 
mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. 
Mereka memanfaatkan elektronik dan media 
sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dan 
membentuk komunitas untuk memberikan 
masukan, saran, analisis, dan pandangan mereka 
kepada para elit politik [7]. Dalam konteks 
petani sawit, kelompok petani dan masyarakat 
yang peduli akan kesejahteraan petani sawit 
membuat sebuah petisi untuk melakukan blow 
up di media sosial untuk menarik perhatian 
masyarakat. Hingga saat ini sebanyak 80.715 
orang telah menandatangi petisi tersebut [8].

METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan metode studi kasus. Penggunaan 
metode ini didasarkan pada pemikiran 
induktif [9] yang mencakup pada pendekatan 
naturalistik terhadap subjek kajian untuk 
menginterpetasikan fenomena yang ada. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif [10]. Terkait pada 
fokus penelitian yakni peneliti ingin menganalisis 
startegi lobi yang digunakan oleh pihak change.
org sebagai upaya untuk mengubah kebijakan. 

Seperti yang telah disampaikan 
sebekumya, bahwa metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi 
kasus berarti mengkaji kasus sekaligus hasil dari 
proses kajian tersebut, sehingga melalui studi 
kasus penelitian ini diharapkan mendapatkan 
daya yang lebih dalam dan spesifik dalam 
mengkaji strategi lobi pihak change.org agar 
dapat mengubah kebijakaan pemeritah. 
Studi kasus tepat digunakan untuk menjawab 
pertanyaan penelitian bagaimana dan mengapa. 
Esensi dari studi kasus sendiri yakni terdapat 
kasus yang dibatasi oleh waktu atau aktivitas 
yang mempunyai keunikan untuk diteliti, maka 
selama peneliti membahas satu kasus berarti 
selama itu pula peneliti melakukan studi kasus 
[11].

Beberapa pemaparan di ataslah yang 
menjadi dasar peneliti untuk menggunakan 
studi kasus dalam peneltian ini, terlihat jelas 
di rumusan masalah berkenaan dengan 
“bagaimana”. Selain itu fokus masalah 
pada penelitian ini adalah mencoba untuk 
mengeskplorasi strategi lobi change.org untuk 
merubah kebijakan pemeritah melalui petisi 
online “Alihkan Suntikan Dana Untuk Perusahaan 
Sawit ke Petani!” Tahun 2018. Kasus tersebut 
menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana 
strategi lobi yang dilakukan change.org agar 
mengubah kebijakan pemeritah terkait suntikan 
dana untuk perusahaan sawit ke petani.  

Sementara konsep yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah konsep petisi online. 
Dalton mengungkapkan, bahwa petisi adalah 
salah satu bentuk paling lama dari partisipasi 
politik, terutama bagi mereka yang berusaha 
membawa masalah ke perhatian pembuat 
kebijakan dan publik. Namun sejak kehadiran 
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teknologi digital semakin memudahkan 
masyarakat untuk menandatangi petisi dan 
menyebarluaskannya. Petisi online merupakan 
permintaan kepada otoritas publik, biasanya 
lembaga pemerintah atau parlemen. Petisi 
online disebut juga cara non-konfrontatif untuk 
mengkritik tindakan atau kebijakan pemerintah 
dan biasanya fokus pada satu masalah atau 
tujuan. Tidak berbeda dengan petisi tradisional, 
petisi online memiliki tujuan mengubah 
kebijakan publik, panggilan untuk pernyataan 
resmi atau membangkitkan tindakan tertentu 
oleh lembaga publik [12].

Lindner dan Riehm mengungkapkan, 
bahwa petisi online terdiri dari tipe formal dan 
informal. Tipe formal dioperasikan oleh lembaga 
publik sedangkan informal dioperasikan oleh 
organisasi non pemeritah. Petisi online informal 
biasanya disampaikan kepada lembaga publik 
oleh pengelola setelah mengumpulkan sejumlah 
tanda tangan. Petisi online informal dapat 
dibedakan menjadi petisi online yang diinisiasi 
oleh LSM sebagai bagian dari kampanye politik 
dan petisi online yang dioperasikan oleh 
organisasi swasta, baik komersial maupun non-
profit yang menyediakan infrastruktur berbasis 
internet untuk memulai petisi online dan 
mengumpulkan tanda tangan online. Merujuk 
pada pengertian tersebut, tipe change.org 
Indonesia merupakan kerangka petisi online 
informal yang dikelola oleh organisasi swasta. 
Dalam kategori fungsi petisi, ditemukan dua 
temuan yaitu pada bagian individu mengenai 
mobilisasi pendukung dan membantu 
komunitas, juga pada bagian organisasi menjadi 
indikator politik [13]. Menurut Simamora, 
untuk fungsi petisi pada individu, pelaksanaan 
petisi Change.org Indonesia meliputi fasilitas 
pengaduan atau keluhan masyarakat kepada 
pemerintah atau korporasi, membantu 
pembuatan atau perubahan kebijakan tertentu, 
membantu memasukkan isu yang dipetisikan ke 
dalam agenda target petisi (pembuat kebijakan), 
memobilisasi pendukung dan LSM terkait isu 
tertentu, serta membantu komunitas untuk 
menarik perhatian media massa [14].

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu pada teori diplomasi 

ekonomi dan konsep petisi online yang telah 

dipaparkan sebelumnya, beragam aktor dapat 
melaksanakan praktik diplomasi sesuai dengan 
profesi dan kapasitasnya. Negara, dalam hal ini 
Pemerintah Indonesia, menerbitkan berbagai 
kebijakan terkait regulasi perkebunan sawit 
dan penanaman modal di industri kelapa sawit. 
Jika bicara investasi, diperlukan investasi yang 
bernilai sedikitnya USD 50 juta untuk mengubah 
lahan/hutan menjadi perkebunan kelapa sawit 
berbuah seluas 10.000 hektar [15]. Untuk di 
perkebunan sendiri, target investasi selama lima 
tahun mendatang mencapai Rp 1.567,1 triliun. 
Dengan rincian, kelapa sawit (integrasi sawit-
sapi-jagung) 70%, tebu sebesar 26%, tembakau 
1% dan lainnya (karet, kopi, kakao, rempah) 3%. 
Investasi di subsektor perkebunan diarahkan 
ke industri hilirnya karena nilainya akan jauh 
lebih tinggi dibandingkan hanya sebatas hulu. 
Agar nilai ekspor perkebunan dapat meningkat, 
diperlukan adanya percepatan investasi. Data 
BKPM, investasi di pertanian selama 2009-2013 
masih rendah, yakni hanya sebesar Rp 96,1 
triliun. Kemudian pada periode tahun 2014-2018 
meningkat 150,7% atau Rp 240,8 triliun. Hingga 
tahun 2019 terdapat 514 calon investor yang 
tertarik berinvestasi di subsektor perkebunan. 
Itu nilainya cukup tinggi, yakni sekitar Rp 313 
triliun [16].

Kemudian untuk mendorong industri 
perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, 
BKPM sendiri menjadikan sektor tersebut 
menjadi salah satu prioritas pemasaran investasi 
sebagai bagian dari industri berorientasi ekspor. 
Sedangkan, guna meningkatkan iklim investasi, 
BKPM melalui PTSP Pusat, telah melakukan 
penyederhanaan dan percepatan perizinan 
di sektor perkebunan, dari 615 hari dengan 
20 prosedur izin menjadi 212 hari dengan 12 
prosedur izin. Pemerintah juga sudah berupaya 
untuk meningkatkan investasi sektor kelapa 
sawit dengan menetapkan empat Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) bagi pengembangan 
industri pengolahan kelapa sawit yaitu KEK Sei 
Mangkei yang terletak di Provinsi Sumatera 
Utara (dengan luas ±2.002 Ha), KEK Tanjung Api-
Api yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan 
(dengan luas ±2.030 Ha), KEK Maloy Batuta 
Trans Kalimantan yang terletak di Provinsi 
Kalimantan Timur (dengan luas ±557 Ha), serta 
KEK Morotai yang terletak di Provinsi Maluku 
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Utara (dengan luas ±1.101 Ha). Pemerintah 
juga bekerja melalui Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk 
mengembangkan industri sawit. Hingga tahun 
2019, kelapa sawit menyumbang 13,5% ekspor 
non-migas, mendorong 3,5 % dari total PDB, dan 
menjamin keamanan energi sebesar 9,1 juta kilo 
liter. Sektor industri sawit juga mempekerjakan 
sekitar 23 juta petani mencakup petani 
swadaya, pekerja langsung, dan pekerja tak 
langsung. BPDPKS dihimbau berkontribusi nyata 
terhadap pembangunan industri sawit tanah air. 
BPDPKS menjalankan perannya meningkatkan 
kinerja ekspor Indonesia berdasarkan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 [17]. 
BPDPKS memiliki tiga program kerja, yaitu [18]
1. Stabilitasi harga crude palm oil (CPO) dengan 

mengkonsolidasi data luas lahan dan 
produksi sawit. Perbaikan data dilakukan 
untuk mengetahui kondisi suplai CPO yang 
lebih akurat. Kemudian, penyerapan sawit 
domestik melalui penerapan B20 dan B30 
secara penuh dan perluasan pasar ekspor 
baru, seperti Cina, Pakistan & Bangladesh.

2. Perbaikan dukungan untuk petani sawit 
rakyat melalui peningkatan ketepatan 
sasaran seperti pendataan petani sawit 
rakyat & penyediaan kartu pekebun sawit. 
diharapkan terdatatanya 100% petani 
sawit rakyat dan telah 100% kartu pekebun 
sawit didistribusikan kepada seluruh 
pekebun sawit yang mempunyai rekening 
pada bank. BPDPKS juga mendukung 
perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat/
program peningkatan daya saing melalui 
perbaikan tata kelola pasokan dari petani 
ke pabrik kelapa sawit (PKS) dan perbaikan 
infrastruktur logistik. Tata kelola yang 
dimaksud mencakup model penyaluran 
dana kelapa sawit kepada pekebun rakyat 
yang terintegrasi dan perbaikan regulasi 
dan implementasi tata niaga TBS ditingkat 
pekebun rakyat. Selain itu, terdapat 
penyediaan layanan informasi kepada 
petani sawit rakyat mengenai penyediaan 
referensi harga tandan buah segar (TBS) 
dan aplikasi petani sawit dan information 
center kelapa sawit.

3. Investasi pada industri hilir melalui program 
konversi sawit menjadi bio-hydrocarbon 

fuel. BPDPKS memberikan dana riset untuk 
pembuatan katalis dan insentif kepada 
produsen bio-hydrocarbon fuel. Kemudian 
investasi pada program hilirisasi lainnya 
seperti insentif kepada industri oleokimia.
Di sisi lain, faktor determinan dari 

rendahnya kesejahteraan petani sawit adalah 
panjangnya rantai pasok TBS dari petani ke PKS. 
Jika seharusnya rantai pasok sawit hanya dari 
petani swadaya, lalu koperasi atau kelompok 
tani, dan terakhir PKS. Namun realitanya, rantai 
tersebut menjadi lebih panjang karena adanya 
agen-agen sawit dan pemegang delivery order 
(DO). Berikut dijelaskan lebih rinci dalam gambar 
di bawah ini.

Gambar 1. Rantai Pasok Tandan Buah Segar 
(TBS) dari Petani Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit 

(PKS)

BPDPKS juga telah berupaya mendukungan 
perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat/
program peningkatan daya saing, seperti upaya 
memperbaiki harga TBS di tingkat petani. 
Selain dilakukan melalui upaya peningkatan 
demand CPO, diperlukan dukungan perbaikan 
rantai pasok dan peningkatan daya saing di 
tingkat petani. Hal ini disebabkan karena selain 
harga CPO, harga TBS juga ditentukan oleh 
kemampuan PKS dalam melakukan pengolahan 
TBS menjadi CPO, serta biaya transportasi dan 
panjangnya rantai pasok serta pemasaran. 
Rantai pasok TBS dari petani swadaya ke PKS 
umumnya cukup panjang yang melibatkan 
setidaknya koperasi/kelompok tani, agen besar, 
agen kecil dan pemegang DO. Panjangnya rantai 
pasok TBS tersebut mengurangi keuntungan 
petani karena setiap titik pasok turut mengambil 
keuntungan dari penjualan TBS. Oleh karena itu, 
salah satu program penyaluran dana BPDPKS 
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untuk memperbaiki kesejahteraan petani adalah 
melalui dukungan perbaikan rantai pasok dan 
peningkatan daya saing [19].

Selain pemerintah, aktor non-negara juga 
turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan petani sawit. Beberapa organisasi 
petani kelapa sawit Indonesia seperti Persatuan 
Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), 
Asosiasi Petani Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, 
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia 
(Apkasindo), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) 
dan Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) 
[20]. SPKS misalnya telah merilis petisi online 
untuk memacu investasi ke petani sawit, tidak 
hanya ke pengusaha besar. Berdasarkan UU 
39/2014 tentang perkebunan disebutkan bahwa 
terdapat ada dana perkebunan dari pungutan 
ekspor sawit yang bisa disalurkan ke petani 
untuk modal, promosi, atau pengembangan 
SDM dan teknologi pertanian. Tetapi nyatanya 
ada Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015 Tentang 
Penghimpunan Dana Perkebunan yang malah 
digunakan untuk memberikan subsidi kepada 
perusahaan sawit besar. Pada 2016 misalnya, 
BPDPKS mengumpulkan pungutan dana Rp 11,7 
triliun. 90% digunakan untuk subsidi ke grup 
besar perusahaan-perusahaan produsen kelapa 
sawit, sementara 10% sisanya di alokasikan 
untuk kegiatan penelitian, petani, dan promosi 
kelapa sawit [21].

Pada dasarnya, berbagai organisasi 
sawit berupaya meningkatkan kemampuan 
(skill) petani dan kesejahterannya. Pemangku 
kepentingan industri sawit Indonesia, yakni 
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 
(Gapki) dan Jejaring Pekerja Buruh Sawit 
Indonesia (Japbusi) bekerja sama dalam upaya 
memperbaiki dan meningkatan kualitas kerja 
serta kesejahteraan tenaga kerja industri 
perkebunan kelapa sawit melalui sosisalisasi, 
pelatihan dan sharing best practice. Dalam 
dialog antara Gapki dan Japbusi di Hotel Crown 
Jakarta, Jumat (26/4/2019), keduanya terbuka 
terhadap masukan dari berbagai pihak, baik 
di tingkat nasional maupun internasional 
dan berbagai pihak pemerhati sawit untuk 
berbagi informasi, pengetahuan terkait tata 
kelola sawit berkelanjutan. Kedua asosiasi ini 
juga siap bekerja sama untuk meningkatkan 
kesejahteraan ketenagakerjaan di industri 

kelapa sawit. Diharapkan, sikap positif ini makin 
mendukung peran industri kelapa sawit agenda 
pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tidak 
hanya unsur pengusaha dan buruh, dalam dialog 
tersebut kedua belah pihak turut mengajak 
pemerintah untuk ikut serta secara aktif dalam 
upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi 
tenaga kerja dan petani kelapa sawit Indonesia 
melalui regulasi-regulasi yang mengatur 
secara khusus tentang ketenagakerjaan sektor 
perkebunan kelapa sawit [22].

Selain itu, organisasi sawit juga mendukung 
penerapan Peraturan Presiden Indonesia’s 
Sustainable Palm Oil (ISPO). Kesepakatan ini 
dipaparkan masing-masing ketua organisasi atau 
yang mewakili dalam acara “Indonesian Palm Oil 
Smallholders Conference & Expo (IPOSC) 2019: 
Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani Basis 
Kesuksesan Petani Sawit” pada 27 November 
2019 berlokasi di Hotel Aston, Pontianak, 
Kalimantan Barat. Upaya perbaikan tata kelola 
yang sedang dilakukan pemerintah sedianya 
didukung semua pihak, termasuk mendorong 
petani kelapa sawit untuk melakukan kemitraan 
dengan perusahaan. Kemitraan adalah kunci 
sukses dalam pengembangan perkebunan 
kelapa sawit yang dikelola petani, sekaligus 
sebagai jaminan dalam pemenuhan pasokan 
buah sawit. Kemitraan juga merupakan solusi 
untuk penetapan harga petani kelapa sawit, 
karena ada jaminan harga yang akan sesuai 
dengan harga yang telah ditetapkan Dinas 
setempat. Perpres ISPO menjadi pintu bagi 
keberlangsungan petani kelapa sawit. Terlebih 
lagi, ISPO menjajikan adanya perbaikan tata 
kelola dan pengembangan kelapa sawit sesuai 
dengan good agricultural practices (GAP) dan 
penyelesaian kebun sawit dalam kawasan 
hutan [23]. Saat ini hanya sekitar 1,36% luas 
perkebunan kelapa sawit (40 perusahaan) yang 
sudah bersertifikat ISPO di seluruh Indonesia. 
Padahal pemerintah menargetkan bahwa paling 
lambat 31 Desember 2014, semua perusahan 
perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki 
IUP harus sudah mendapatkan sertifikasi ISPO. 
Di Kalimantan, sertifikat ISPO baru dimiliki 
oleh 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit, 
dengan luas total sekitar 124.740 hektar [24].

Kemitraan petani dengan perusahaan 
yang memiliki sertifikat ISPO juga akan 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 44 | Desember 2020 31

memudahkan peminjaman modal dari Bank. 
Bank lebih menyukai komoditas seperti minyak 
sawit, karet, dan produk-produk turunannya. 
BRI juga memberikan pinjaman untuk petani 
plasma yang terlibat dalam skema perkebunan 
kelapa sawit rakyat dan nukleus. BRI misalnya 
mendanai sejumlah perusahaan minyak 
sawit yang memiliki kegiatan operasi besar 
di Indonesia, termasuk Tunas Baru Lampung, 
Sampoerna Agro, Gozco Plantations, Provident 
Agro, Perkebunan Nusantara, dan Salim Ivomas 
Pratama, dan mungkin lebih banyak lagi [25]. 
Kemudian Sinarmas menjalin kemitraan dengan 
perusahaan dan petani plasma swadaya di 
Provinsi Kalimantan Timur seluas 7.280 hektar. 
Imbuhnya, kemitraan dengan petani plasma 
swadaya dilakukan dibeberapa kecamatan 
seperti Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara 
Wahau, Kecamatan Telen dan Kecamatan Batu 
Ampar. Kerjasama terluas dilakukan di wilayah 
Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, 
dimana telah mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang pesat, lantaran sebagian besar masyarakat 
telah memiliki kebun sawit. Pembangunan 
kebun sawit milik petani swadaya di wilayah 
Kecamatan Kongbeng ini, sebagian besar 
dilakukan secara swadaya oleh masyarakat [26].

SIMPULAN
Diplomasi ekonomi di masa revolusi industri 

4.0 semakin memperkuat eksistensi aktor 
non-negara seperti organisasi sawit. Berbagai 
organisasi sawit menggunakan petisi online 
sebagai alat advokasi untuk mempengaruhi 
kebijakan pemerintah agar lebih memperhatikan 
investasi untuk pemeliharaan dan peremajaan 
sawit petani kecil yang berimpikasi pada 
kesejahteraan petani. Kerangka petisi online 
di industri kelapa sawit dapat dikatakan 
berhasil secara intermediate, yaitu mampu 
menangkap perhatian pemangku kepentingan 
dan partisipasi masyarakat. Pengaruh petisi 
online mungkin tidak besar, namun tetap 
memperoleh perhatian pemerintah dan 
masyarakat. Pemerintah semakin memperkuat 
kemitraan dengan pengusaha, pihak bank, 
organisasi sawit, hingga individu terkecil yaitu 
petani untuk mengembangkan kualitas sawit 
dan memperpendek rantai birokrasi untuk 

meningkatkan taraf hidup petani kecil.
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INDONESIA
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Abstrak: Pada mulanya, terminologi pendengung digunakan untuk merujuk kepada individu yang 
bertugas  melakukan kegiatan promosi terhadap produk-produk tertentu untuk tujuan komersil. 
Namun demikian, sejak 2014, fenomena pendengung mulai mengalami pembauran dengan dunia 
politik. Aktor-aktor politik yang hendak berkontestasi dalam Pemilu merekrut para pendengung untuk 
mendukung kampanye politik di media sosial. Eksistensi pendengung semakin meningkat tatkala 
strategi komunikasi politik pemerintah juga melibatkan para pendengung di dalamnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk merekomendasikan sebuah kebijakan publik kepada pemerintah dalam mengelola 
para pendengung dalam rangka mendukung stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui metode desk research.  Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur eksistensi dan aktivitas 
pendengung di media sosial, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas politik di Indonesia.

Kata Kunci: Pendengung, kebijakan publik, stabilitas politik

Abstract: At the first, terminology of the buzzer is used to mention the individual who has responsibility 
to conduct promotion towards particular products for commercial purposes. Nevertheless, since 
2014, the buzzer phenomenon has connected to the political world. Political actors who followed 
the general election have recruited the buzzer to assist their political campaign in the  social media. 
The existence of the buzzer has increased since the government has involved them in examining the 
government’s political communication strategy. This research was aimed to recommend a public policy 
to government in managing the existence and activities of the  buzzer in order to support political 
stability in Indonesia. This research used qualitative descriptive approach. The data was collected 
through the desk research method. The results of research show that there is no particular regulation 
yet that manages the existence and activities of the buzzer in the social media. Therefore, it gives 
negative significances towards the political stability in Indonesia.

Keywords: Buzzer, public policy, political stability
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PENDAHULUAN
Globalisasi, sebuah fenomena yang mana 

dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan 
cenderung terhubung satu sama lain, yang 
dicirikan dengan kemajuan di bidang teknologi 
informasi dan komunikasi, telah menjadi 
katalisator yang mendorong berbagai kemajuan 
pesat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 
Salah satu indikasinya adalah kemunculan 
internet yang berasosiasi dengan kecanggihan 
perangkat komputer dan turunannya (derivative 
devices), hingga memproduksi kemunculan 
media sosial dalam berbagai platform. Merujuk 
pada hasil survei yang dirilis oleh Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
pada 2017, sedikitnya 143,26 juta jiwa dari total 
262 juta penduduk Indonesia menggunakan 
internet. Dari jumlah 143,26 juta jiwa tersebut, 
87,13 persen digunakan untuk mengakses 
media sosial [1].

Ada banyak platform di media sosial. Diawali 
dengan kemunculan Facebook pada 2004, 
kemudian diikuti dengan kemunculan Twitter 
pada 2006. Dewasa ini, masyarakat juga ramai 
menggunakan Youtube, Instagram, serta aplikasi 
komunikasi WhatsApp untuk berkomunikasi satu 
sama lain. Kemunculan berbagai platform media 
sosial tersebut memunculkan berbagai istilah 
bagi para penggunanya. Ada istilah netizen, 
followers, influencers, hingga buzzer atau yang 
disebut juga sebagai pendengung. Buzzer sendiri 
berasal dari bahasa Inggris yang berarti lonceng, 
bel, atau alarm. Sedangkan dalam Oxford 
Dictionaries, buzzer diartikan sebagai perangkat 
elektronik yang digunakan untuk membunyikan 
dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda 
tertentu [1].

Istilah pendengung pada awalnya berasal 
dari ranah pemasaran, yang pada awalnya 
dikenal sebagai buzz marketing, yakni suatu 
teknik pemasaran barang atau jasa untuk 
mendongkrak keuntungan bisnis melalui 
pergerakan arus informasi dari mulut ke mulut. 
Istilah pendengung makin populer ketika 
mereka yang berprofesi sebagai pendengung 
melakukan aktivitasnya melalui berbagai 
platform media sosial yang tersedia dan banyak 
digunakan oleh masyarakat. Dalam konteks 
media sosial, pendengung tidak hanya bekerja 

untuk mengunggah cuitan saja, namun juga 
menjalankan kampanye kepada para follower 
atau pengikut. Para pendengung dianggap 
memiliki kapasitas untuk melakukan persuasi 
karena kecakapannya untuk menjangkau dan 
mendistribusikan konten kepada berbagai 
pengguna media sosial [2].

Eksistensi para pendengung mulai muncul 
pada 2009, ketika media sosial Twitter mulai 
diterima secara luas dan banyak digunakan 
oleh masyarakat [3]. Dewasa ini, eksistensi 
pendengung mengalami semacam pembludakan 
kuantitas dan formalisasi, yang mewujud dalam 
suatu industri tertentu yang bergerak melalui 
agensi dan biro komunikasi. Daya jangkau 
pendengung saat ini tidak lagi berbasis pada 
Twitter, tapi merambah hampir seluruh media 
sosial. Dinamika yang paling signifikan yang 
dimunculkan oleh para pendengung adalah 
ketika objek promosi mereka mengalami 
pergeseran, dari memasarkan produk secara 
komersil, hingga bertugas membangun 
dukungan masyarakat terhadap para aktor 
politik yang sedang berkontestasi dalam suatu 
pemilihan umum [4]. Di Indonesia sendiri, 
metamorfosa pendengung politik bermula 
pada 2012, yakni sebagai alat pendongkrak 
popularitas para kandidat yang bertarung pada 
Pilkada DKI Jakarta [3].

Peran pendengung dalam menggalang 
persepsi publik pada saat kampanye politik 
yang dilakukan oleh aktor-aktor politik telah 
menjadi sebuah fenomena global. Bradshaw 
& Howard (2019) telah merilis hasil risetnya 
mengenai penggunaan pendengung politik di 
berbagai negara. Riset yang mereka lakukan 
dengan meneliti 70 negara sebagai sampel  
mengindikasikan bahwa sebanyak 89 persen 
negara menggunakan pendengung politik untuk 
menyerang lawan politiknya. Dalam konteks 
Indonesia, para pendengung kerap digunakan 
oleh aktor-aktor politik untuk membangun 
opini dan dukungan publik terhadap aktor 
politik tertentu. Kecenderungan yang berlaku di 
Indonesia adalah memproduksi diskursus politik 
dengan menggunakan akun-akun palsu (fake 
accounts) yang dikelola oleh manusia dan robot 
dalam jumlah masif untuk menciptakan konten 
yang bersifat misinformasi dan disinformasi [4]. 

Aktivitas pendengung sudah selayaknya 
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dicermati. Pendengung berbeda dengan 
pemengaruh (influencer). Jika pemengaruh 
didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki 
pengaruh terhadap keputusan audiens dan 
lazim digunakan oleh perusahaan untuk 
mempromosikan sebuah produk, merek, atau 
gaya hidup tertentu sesuai dengan target audiens, 
maka definisi pendengung bersifat konotatif. 
Pendengung merupakan istilah yang ditujukan 
kepada individu atau akun yang mengamplifikasi 
pesan dan membangun percakapan di media 
sosial untuk tujuan tertentu. Mereka beroperasi 
dalam akun-akun palsu dan akun-akun anonim. 
Dalam konteks politik, para pendengung ini 
selalu mendengungkan narasi yang diinginkan 
oleh pembayarnya. Pendengung tak segan 
untuk menyebarkan hoaks atau kabar bohong 
serta mengkonstruksi kebencian terhadap pihak 
lawan. 

Aktivitas pendengung yang beroperasi 
dalam ruang-ruang gelap media sosial, 
mengumbar informasi, data, dan opini tanpa 
verifikasi dan konfirmasi, bersembunyi dalam 
akun palsu dan anonim dan berkedok kebebasan 
berekspresi, merupakan fenomena yang sangat 
berbahaya dan dapat mengganggu stabilitas 
politik nasional. Keberadaan pendengung 
selama ini sering memperkeruh ruang publik 
karena menyebarkan informasi dengan imbalan 
uang tanpa secara terbuka dan jujur menandai 
kontennya di media sosial sebagai iklan. 
Penyebaran informasi tanpa tranparansi dan 
akuntabilitas berpotensi mengelabui khalayak 
ramai, menggiring opini, hingga merusak 
demokrasi karena mengacaukan persepsi publik. 
Ada fakta lain yang cukup mengejutkan. Hasil 
penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) 
pada akhir Agustus 2020 menyebutkan bahwa 
terdapat kecenderungan bahwa pendengung 
kerap digunakan oleh pemerintah untuk 
mengamankan kebijakan-kebijakannya [5].

Ada banyak penelitian yang sudah 
dilakukan oleh para peneliti sebelumnya 
untuk mencermati ekses-ekses negatif yang 
ditimbulkan oleh para pendengung politik. 
Jati menyatakan bahwa para pendengung dan 
pemengaruh kerap menargetkan masyarakat 
kelas menengah sebagai target kampanye 
politik karena aktivitas mereka yang masif dalam 
menyebarkan konten-konten di media sosial [6]. 

Saraswati  dalam risetnya mengenai media sosial 
dan dan industri kampanye politik di Indonesia 
menyatakan bahwa telah terjadi komodifikasi 
di media sosial oleh pelaku industri kampanye 
politik [2]. Felicia (2019) melalui riset studi kasus 
yang dilakukannya menyimpulkan bahwa para 
pendengung mendapat imbalan tertentu untuk 
memperluas informasi melalui mekanisme 
retweet dan penggunaan tagar sehingga isu yang 
dihembuskan dapat dilihat oleh para pengguna 
media sosial sebagai trending topic. 

Penelitian ini sendiri menawarkan 
kebaruan (novelty), yakni telaah mengenai 
fenomena pendengung di media sosial dari 
sudut pandang ilmu politik dan studi kebijakan 
publik. Penelitian ini akan mencoba menjawab 
pertanyaan mengenai apakah ada keterkaitan 
antara ketiadaan regulasi dan banyaknya ekses 
negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas para 
pendengung di media sosial. Untuk menjawab 
pertanyaan tersebut, peneliti akan memaparkan 
terlebih dahulu secara deskriptif mengenai 
ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh para 
pendengung seperti polarisasi di masyarakat, 
maraknya hoaks dan ujaran kebencian, serta 
misinformasi dan disinformasi di masyarakat 
dalam menyikapi suatu permasalahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan 
rekomendasi kebijakan kepada pemerintah 
selaku perumus kebijakan (policy maker) dalam 
mengelola aktivitas para pendengung, sehingga 
dampak negatif dari eksistensi mereka dapat 
direduksi seminimal mungkin. Sedangkan 
bagi para peneliti lainnya yang berminat pada 
objek yang sedang dikaji, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi pemantik (trigger) 
untuk melakukan penelitian lanjutan mengingat 
penelitian mengenai pendengung di ranah 
politik sebagai salah satu strategi bagi aktor-
aktor politik masih sangat terbatas.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kualitatif (qualitative approach). 
Penelitian kualitatif dilakukan untuk menggali 
informasi mengenai suatu fenomena sedalam-
dalamnya dan melalui pengumpulan data yang 
sedalam-dalamnya. Pada penelitian kualitatif, 
yang menjadi penekanan adalah persoalan 
kualitas, bukan pada kuantitas atau banyaknya 
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jumlah data yang diperoleh. Dalam penelitian 
kualitatif, eksistensi dan kapasitas peneliti 
memiliki peran sentral dalam setiap memahami 
dan menginterpretasikan objek yang diteliti [7]. 

Secara khusus, penelitian ini dijalankan 
melalui pendekatan kualitatif deskriptif. 
Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif 
sendiri bertujuan untuk menggambarkan, 
merangkum berbagai situasi, kondisi, dan 
realitas sosial di masyarakat yang menjadi objek 
penelitian, serta lebih lanjut menarik realitas 
sosial tersebut ke permukaan sebagai sebuah 
karakter, sifat, model, ciri, sekaligus tanda dan 
gambaran mengenai situasi, kondisi, serta 
fenomena tertentu [8].

Peneliti sendiri memilih pendekatan 
kualitatif karena fenomena yang dicermati 
dalam penelitian ini, yakni aktivitas pendengung 
di ranah politik dan implikasinya terhadap 
stabilitas politik tanah air menuntut peneliti 
untuk mencari makna dan memberikan 
karakter, sifat, model, ciri, tanda, sekaligus 
gambaran terhadap fenomena tersebut. Lebih 
jauh, objek yang diteliti dalam penelitian 
ini menuntut peneliti untuk menggunakan 
kapasitas kognitifnya dalam melihat, 
mencermati, serta mengkonstruksi pemahaman 
mengenai fenomena yang terjadi melalui proses 
pengumpulan data yang relevan dan kredibel 
dalam menjawab pertanyaan penelitian. 
Penelitian ini menggunakan teknik desk 
research dalam pengumpulan data (collection 
data method). Artinya data-data dikumpulkan 
adalah data sekunder yang diperoleh dari 
aktivitas mereferensi berbagai sumber ilmiah 
dan populer, seperti buku, jurnal, majalah, surat 
kabar, dokumen pemerintah, serta sumber-
sumber kredibel lainnya yang relevan dengan 
tema penelitian yang dilakukan. Situasi pandemi 
COVID-19 yang melanda sejak Maret 2020 yang 
lalu menjadi limitasi atau batasan tersendiri bagi 
peneliti untuk mengumpukan data-data primer 
secara langsung dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendengung Politik

Di era revolusi industri 4.0. saat ini, 
eksistensi media sosial mengalami penguatan 
peranan. Keberadaan media sosial tidak hanya 
memainkan fungsi sebagai sarana komunikasi 

antar-individu, melainkan juga menjelma 
sebagai saluran partisipasi politik masyarakat. 
Ketika aspirasi masyarakat cenderung 
mengalami sumbatan (bottleneck) karena partai 
politik sebagai pilar penting demokrasi saat ini 
cenderung tidak mampu menjalankan fungsinya 
dalam mendengar dan menyerap aspirasi akar 
rumput (grass root), maka media sosial menjadi 
pilihannya. Di media sosial, masyarakat bebas 
berekspresi dalam menyikapi dan mengkritisi 
suatu isu, terlebih lagi isu-isu yang memiliki 
magnitudo yang besar dan bersentuhan 
langsung dalam kehidupan masyarakat. Seiring 
dengan perkembangan dalam penggunaannya, 
aktivitas masyarakat dalam menggunakan 
media sosial melahirkan berbagai peristilahan 
seperti netizen, influencer, hingga buzzer atau 
pendengung.

Pendengung secara umum didefinisikan 
sebagai individu yang menyebarluaskan, 
mengkampanyekan, atau mendengungkan 
suatu pesan atau konten tertentu. Pendengung 
di media sosial juga dapat dikatakan sebagai 
para pelaku pemasaran digital yang bertugas 
memperkuat pesan atau konten yang sudah 
dipublikasikan sebelumnya agar mampu 
menarik perhatian publik secara masif. Peran 
pendengung semakin vital tatkala di era pasca 
kebenaran (post-truth) saat ini, khususnya dalam 
konteks Indonesia, literasi digital masyarakat 
Indonesia belum terbilang baik sehingga opini 
publik terhadap suatu isu lebih gampang digiring 
dan dibentuk oleh para pendengung tersebut 
sesuai dengan kepentingan atau objektif yang 
diusung. Hal inilah yang menjadi celah sempit 
yang kerap dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik 
yang berkepentingan dalam menggunakan jasa 
pendengung.

Para pendengung pada awalnya beroperasi 
dalam ranah bisnis, lebih tepatnya pemasaran 
suatu produk atau jasa. Mereka mengamplifikasi 
pesan yang sudah disampaikan oleh produsen 
agar pesan tersebut mendapatkan penekanan 
dalam artikulasinya ke publik, sehingga dengan 
demikian dapat mengundang atensi publik 
secara luas. Namun demikian, seiring dengan 
dinamika sosial politik masyarakat, keampuhan 
peran pendengung dalam mengamplifikasi 
pesan, serta eksistensi ranah siber yang 
tanpa batas, tanpa sekat, lebih ekonomis, dan 
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masih minim pengaturan, telah mengundang 
aktor-aktor politik untuk menggunakan jasa 
pendengung bagi kepentingannya. Hal ini 
wajar, karena baik dalam teori maupun praktik, 
ada persinggungan yang erat antara strategi 
komunikasi, pemasaran, dengan politik itu 
sendiri. Jika dalam bisnis yang dipasarkan adalah 
produk, maka dalam politik yang dipasarkan 
adalah aktor-aktor politik yang menginginkan 
citra dan tampilan yang baik di benak publik.’

Ada tiga sistem kerja yang dianut oleh para 
pendengung, baik pendengung bisnis maupun 
pendengung politik, yakni; (1) membangun citra 
positif (supporting); (2) mengklarifikasi citra 
(defensive); dan (3) menyerang dan merusak 
citra pesaing (offensive). Meskipun memiliki 
sistem kerja yang sama, pendengung bisnis 
dan pendengung politik memiliki perbedaan. 
Pendengung bisnis lebih banyak beroperasi di 
ranah supporting dan defensive, sedangkan 
pendengung politik lebih banyak bergerak 
di ranah offensive dengan membuat konten 
berdasarkan fakta, akan tetapi lebih banyak 
didominasi oleh hoaks dan ujaran kebencian 
dengan maksud merusak citra dan menimbulkan 
stigma negatif terhadap pesaing politik dari 
pihak yang mereka dukung [9]. Oleh sebab itu, 
pendengung politik cenderung memiliki makna 
yang konotatif, terlebih lagi mereka mayoritas 
beroperasi dengan memanfaatkan keuntungan 
di media siber dengan membuat akun-akun 
palsu sehingga sulit dituntut transparansi dan 
tanggung jawabnya.

Para aktor politik, baik partai politik, 
pejabat pemerintah, maupun para kandidat 
yang bertarung dalam sebuah pemilihan 
umum, menggunakan jasa pendengung dengan 
melakukan proses rekrutmen terlebih dahulu. 
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Center 
for Innovation Policy and Governance pada 
2017, sedikitnya ada tiga pola yang dipraktikkan 
dalam merekrut pendengung politik, yakni 
melalui rekrutmen berjenjang, pendekatan 
langsung, serta pengumuman lowongan. Dalam 
rekrutmen berjenjang, tim memantau aktivitas 
dan profil akun di media sosial, kemudian 
melakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu. 
Mereka akan mengundang pemilik akun yang 
dinilai layak ke pertemuan tatap muka. Pada 
pendekatan secara langsung, pemberi kerja 

menjajaki kemungkinan untuk bekerja sama 
dengan pendengung secara langsung. Sejumlah 
situs, seperti Sociabuzz, telah menyediakan 
informasi mengenai profil, segmen, dan tarif 
untuk promosi produk. Sedangkan pada 
mekanisme pengumuman lowongan, agensi 
akan mengumumkan adanya lowongan menjadi 
pendengung untuk produk atau topik tertentu.

Pendengung politik secara garis besar 
dibagi menjadi dua, yakni pendengung 
independen dan pendengung relawan. 
Pendengung independen memiliki karakter 
yang bebas dan tidak terikat oleh kelompok atau 
organisasi apapun. Mereka bisa digunakan untuk 
kepentingan branding atau kampanye semua 
konten yang bertemakan politik sesuai dengan 
pesanan  dari agensi komunikasi, partai politik, 
politisi, ataupun aktor-aktor politik lainnya yang 
berkepentingan. Dengan karakteristik yang 
bebas dan tidak terikat ini, para pendengung 
kategori ini cenderung bersifat transaksional. 
Para pendengung ini bergerak sesuai dengan 
tuntutan para pembayar atau penyewanya dan 
mematok tarif tinggi untuk jasanya tersebut. 
Berdasarkan laporan Oxford University berjudul 
“The Global Disinformation Order” (2019), nilai 
kontrak pendengung di Indonesia berada pada 
rentang Rp 1 juta hingga 50 juta. Nilai kontrak 
tersebut tergolong rendah apabila dibandingkan 
dengan Tiongkok dan Brasil yang masing-masing 
berkapasitas maksimal dan medium.

Pendengung kedua adalah pendengung 
relawan yang memiliki sifat partisan. Pendengung 
tipe ini memiliki keterikatan dan persinggungan 
yang erat dengan figur yang mereka dukung, baik 
karena latar belakang sosialnya, pendidikannya, 
pekerjaannya, partai politik, hingga gagasan-
gagasan yang diproduksinya. Karena bersifat 
partisan dan sukarela, para pendengung model 
ini disebut juga sebagai relawan politik digital. 

Mereka tidak menerima kompensasi 
finansial atas dukungan yang mereka 
berikan karena semuanya dilakukan secara 
sukarela dengan mengedepankan semangat 
voluntarisme [9]. Meskipun bersifat sukarela 
dan tidak menuntut biaya atas jasanya, tetap ada 
konsekuensi negatif yang ditimbulkan. Pertama, 
akun anonim yang digunakan merupakan 
sebuah kondisi yang tidak bisa dituntut 
tanggung jawabnya. Kedua, relawan atau 
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simpatisan cenderung bersikap fanatik terhadap 
figur yang mereka usung, sehingga konten 
yang diproduksi terkadang tidak sesuai dengan 
realitasnya. Fanatisme tersebut juga berpotensi 
menyebabkan mereka melakukan aksi-aksi 
ofensif yang cenderung mendiskreditkan pihak 
lain, termasuk menyebar fitnah dan ujaran 
kebencian di media sosial.

Ekses Negatif Terhadap Stabilitas Politik
Ada banyak praksis empirik yang 

menujukkan betapa berkelitkelindannya 
aktivitas para pendengung dengan isu-isu politik 
kontemporer tanah air. Pada perhelatan Pilkada 
DKI Jakarta 2012 yang lalu, tim kampanye 
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok) membentuk Jakowi Ahok Social Media 
Volunteers (JASMEV) pada 12 Agustus 2012. Pada 
saat itu, 10 relawan media sosial membangun 
jaringan informasi yang masif, berdaya jangkau 
luas, serta bersifat real time. 

Walaupun JASMEV tersebut bersifat 
relawan, kelompok pegiat media sosial tersebut 
dipimpin oleh mereka yang berasal dari kalangan 
elit. Pada saat pembentukan JASMEV, Kartika 
Djoemadi ditunjuk sebagai Koordinator JASMEV. 
Pada Pemilu 2014, ketika Joko Widodo mengikuti 
kandidasi pertama kali sebagai presiden, Kartika 
Djoemadi kembali didapuk untuk menjadi 
Koordinator Jokowi Advanced Social Media 
Volunteers (JASMEV). Pada penugasan ini, Kartika 
Djoemadi memimpin sedikitnya 30.000 relawan. 
Setelah Joko Widodo memenangi Pilpres 2014, 
muncul kabar bahwa Kartika Djoemadi diangkat 
sebagai komisaris di salah satu BUMN. Jika isu 
ini benar, maka hipotesis banyak pihak bahwa 
banyak relawan yang digerakkan oleh seorang 
koordinator dengan misi politik tertentu benar 
adanya [4].

Gelaran Pilkada DKI Jakarta selalu 
memunculkan aroma persaingan yang ketat. 
Hal ini bisa dimafhumi mengingat Jakarta 
merupakan “etalase politik” paling penting para 
elit politik tanah air, sekaligus barometer untuk 
kompetisi politik yang lebih besar, yakni Pileg 
Nasional dan Pilpres. Oleh sebab itu, situasi 
panas di media sosial dalam perhelatan Pilkada 
DKI Jakarta tidak hanya terjadi pada 2012, tapi 
semakin meningkat eskalasi konfliknya pada 
2017 ketika Anies Baswedan berhadap-hadapan 
dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang 

menjabat sebagai petahana. Pertarungan antara 
para pendukung dan simpatisan tidak hanya 
berlangsung di area nyata, tapi lebih didominasi 
pertarungan konten di media sosial. Tidak 
dimungkiri bahwa selama pelaksanaan Pilkada 
DKI Jakarta 2017 tersebut, jagat media sosial 
dipenuhi oleh konten-konten yang bermuatan 
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 

Basuki Tjahaja Purnama yang kebetulan 
merupakan etnis minoritas Tionghoa dan 
beragama Kristen banyak menjadi objek 
kampanye negatif di media sosial. Pada periode 
tersebut, penggunaan media sosial mengalami 
lonjakan yang sangat tajam yakni aktivitas dari 
sedikitnya 176 juta akun [4]. 

Geliat para pendengung politik ternyata 
tidak hanya bermain pada level Pilkada saja, 
tapi juga merambah panggung yang lebih besar, 
yakni Pilpres. Pendengung politik mendapatkan 
sorotan ketika ajang Pilpres 2014 dan 2019 
digelar. Pada dua hajatan politik tersebut, narasi 
yang digaungkan oleh para pendengung politik 
masih berkutat pada isu-isu yang bertemakan 
politik identitas. Pada Pilpres 2014, pendengung 
politik cenderung menyoroti aspek personal 
atau kepribadian dari kedua pasangan calon 
yang berkontestasi. Sedangkan pada Pilpres 
2019, pendengung politik kedua kubu lebih 
banyak menghembuskan isu-isu agama. Hal ini 
dimulai setelah terjadinya aksi masa 212 pada 
2016 [10]. 

Strategi kampanye dengan mengusung isu 
agama telah memecah masyarakat, sehingga 
mengalami polarisasi sosial yang berujung pada 
terciptanya konflik dan kerentanan persatuan 
di kalangan masyarakat menengah ke bawah. 
Pada momen ini, disinyalir ada pihak-pihak 
tertentu yang ingin mendapatkan kedudukan 
di pemerintahan setelah pasangan calon 
yang didukung memenangi pemilihan umum 
nantinya. 

Aktivitas para pendengung juga memiliki 
persinggungan dengan aktivitas politik 
pemerintah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Persinggungan ini 
memiliki dua konteks. Pertama, aktivitas para 
pendengung yang menyerang kebijakan-
kebijakan pemerintah. Kedua, aktivitas 
pemerintah yang disinyalir menggunakan para 
pendengung untuk menciptakan konter-aksi 
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terhadap aktivitas pendengung pihak oposisi, 
termasuk juga menggalang opini masyarakat 
untuk mendukung kebijakan pemerintah. 
Investigasi yang dilakukan oleh Majalah Tempo 
dengan mengutip pernyataan dari Kepala 
Biro Komunikasi Kementerian Keuangan RI 
(Kemenkeu RI), Rahayu Puspasari, bahwa 
Kemenkeu RI mencoba memetakan perang narasi 
utang di media sosial. Teridentifikasi beberapa 
akun-akun khusus yang mendengungkan isu 
hutang dan menyerang Kemenkeu RI sebagai 
institusi negara. Merespons serangan para 
pendengung ini, tim komunikasi Kemenkeu 
RI menjawab melalui berbagai akun resmi 
yang dimiliki seperti Instagram, Twitter, dan 
Facebook. Salah satu muatan utama yang 
disampaikan melalui media-media sosial 
tersebut adalah kebutuhan pembiayaan yang 
mendesak, sehingga pemerintah harus mencari 
pinjaman dari pihak lain.

Pendengung politik juga bermain pada isu-
isu yang terkait dengan kebijakan pemerintah. 
Dalam isu revisi UU KPK beberapa waktu yang 
lalu misalnya, narasi yang dihembuskan oleh 
pendengung antara lain; (1) pendengung 
memunculkan istilah pegawai KPK sebagai 
anggota Taliban atau kelompok teroris; (2) 
pendengung mengiming-imingi pulsa untuk 
akun yang ikut mengamplifikasi tagar yang 
mereka munculkan; (3) mengikutsertakan 
akun-akun robot pendukung revisi UU KPK; 
dan (4) pada akhirnya, Presiden Joko Widodo 
ikut menyetujui revisi UU KPK. Pengesahan UU 
KPK tersebut tentu saja memantik resistensi 
masyarakat, khususnya kalangan masyarakat 
madani, karena revisi UU KPK tersebut dianggap 
melemahkan KPK dengan hadirnya Dewan 
Pengawas KPK. Hal ini mendorong munculnya 
gagasan agar pemerintah menerbitkan Perppu 
KPK. Merespons situasi ini, para pendengung 
politik kembali beraksi. Selama adanya tuntutan 
tersebut, para pendengung menghembuskan 
narasi ofensif di media sosial. Ada dua 
signifikansi yang ditimbulkan, pertama; para 
pendengung menyerang gerakan mahasiswa dan 
menyebutnya ditunggangi kepentingan politik, 
kedua; sebagai konsekuensinya, presiden tidak 
jadi mengeluarkan Perppu KPK yang diusulkan.

Penggunaan pendengung untuk aktivitas 
politik secara genealogis dan historis pada 

dasarnya dapat dilacak pada praksis sebelumnya 
di negara lain. Penggunaan pendengung politik 
begitu marak pada gelaran Pipres Amerika 
Serikat 2016 yang silam ketika Hillary Rodham 
Clinton berhadap-hadapan dengan Donald J. 
Trump yang akhirnya terpilih sebagai presiden. 
Pada kompetisi tersebut, para pendengung 
politik dikerahkan untuk menyerang Clinton 
pada berbagai isu krusial untuk menurunkan 
elektabilitasnya di mata masyarakat. 

Isu-isu yang dihembuskan oleh pendengung 
politik pro-Trump antara lain penggunaan surat 
elektronik berdomain pribadi serta penyerangan 
terhadap Kedubes Amerika Serikat di Libya pada 
saat Clinton menjabat sebagai Menlu Amerika 
Serikat di era Barrack Obama. Strategi serangan 
melalui “udara” ini ternyata cukup efektif 
dalam menurunkan elektabilitas Clinton yang 
sebelumnya digadang-gadangkan oleh banyak 
pengamat politik di seluruh dunia bahwa ia akan 
memenangi pertarungan dengan mudah. 

Beberapa realitas empirik di tanah air 
tersebut, ditambah dengan telaah historis di 
negara lain, menunjukkan beberapa dampak 
negatif dari eksistensi dan operasi yang 
dilakukan oleh pendengung politik di media 
sosial terhadap instabilitas politik nasional. 
Pertama, globalisasi yang membawa kemajuan 
di bidang teknologi informasi dan komunikasi 
melalui kemunculan media sosial seyogianya 
menjadi sarana dan infrastruktur virtual untuk 
memperkuat komunikasi dan kohesi masyarakat. 
Keberadaan media sosial sejatinya dapat 
mereduksi limitasi-limitasi dalam hal perbedaan 
geografis pada wilayah-wilayah yang didiami 
oleh masyarakat Indonesia. Keterbatasan 
jarak dapat dimediasi dengan media sosial 
yang bergerak tanpa sekat geografis, bahkan 
hambatan yurisdiksi negara. Hanya saja manfaat 
inheren ini justru disalahgunakan segelintir 
pihak yang mengutamakan kepentingan sendiri 
dan golongan untuk merusak kohesi sosial 
masyarakat dengan makin memperlebar jurang 
perbedaan melalui isu-isu politik identitas yang 
dihembuskan.

Kedua, Indonesia adalah sebuah entitas 
sosial dan politik yang disusun di atas 
keberagaman. Indonesia sangat beragam 
dalam hal suku, agama, bahasa, serta adat-
istiadat masyarakatnya. Perbedaan inilah 
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yang coba disatukan oleh para pendiri bangsa 
melalui berbagai mekanisme substansial 
seperti Sumpah Pemdua 1928 dan Proklamasi 
Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemerintah 
melalui institusi terkait seperti Lemhannas 
RI, BPIP, Kemendikbud RI, termaasuk MPR RI 
sebagai parlemen, juga secara konsisten dan 
persisten menyosialisasikan empat konsensus 
dasar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI 
1945, konsepsi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal 
Ika. Hanya saja upaya-upaya historis dan 
kontemporer yang dilakukan oleh para pendiri 
bangsa dan pemerintah saat ini menjadi 
hancur lebur tatkala para pendengung politik 
menghembuskan narasi-narasi yang merusak 
persatuan dan kesatuan bangsa di media sosial. 
Pada isu-isu Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2014 
dan 2019 misalnya, masyarakat terjerumus pada 
segregasi sosial yang sangat dalam.

Ketiga, demokrasi Indonesia sudah 
bergerak maju pasca terjadinya reformasi politik 
1998 yang silam. Berbagai langkah demokrasi 
yang mendorong partisipasi publik juga giat 
digalakkan oleh pemerintah pasca reformasi. 
Salah satunya adalah Pilkada dan Pilpres secara 
langsung melalui amandemen konstitusi ketiga 
pada 2001. Partisipasi publik perlahan bergerak 
secara dinamis seiring dengan kesediaan 
masyarakat untuk menuju bilik-bilik suara 
pada berbagai ragam pemilihan umum yang 
digelar di tanah air. Hanya saja partisipasi politik 
tersebut menjadi tereduksi maknya tatkala 
partisipasi politik yang masif dikatalisasi oleh 
sentimen berbasis agama dan primordial yang 
didengungkan oleh pendengung di media sosial. 
Masyarakat “terpilin” menjadi pemilih yang 
emosional dan irasional, alih-alih pemilih yang 
matang dan terdidik sebagai produk negara 
yang bergerak maju dalam memeluk demokrasi. 
Dalam konteks ini, pendengung menanggung 
“dosa sejarah” atas kemunduran demokrasi 
secara substansial di tanah air.

Keempat, di era globalisasi dan disrupsi 
saat ini, postur ancaman, gangguan, hambatan, 
dan tantangan telah mengalami pergeseran 
yang signifikan. Perang tidak lagi dilakukan 
secara konvensional melalui bentrok fisik dan 
senjata. Perang dilakukan secara asimetris 
yang mana musuh menjadi sulit dikenali dan 

dipetakan kekuatannya. Fenomena pendengung 
politik harus dicermati secara lebih mendalam. 
Eksistensi pendengung politik tidak bisa 
disederhanakan pada terminologi pendukung 
pemerintah dan oposisi terhadap pemerintah, 
pendukung calon X vis a vis dengan pendukung 
calon Y saja. Lebih dari itu, ada indikasi bahwa 
pihak asing juga turut terlibat, baik secara 
pendanaan maupun infrastruktur jaringan, 
dengan menggerakkan sumber daya-sumber 
daya potensial di dalam negeri. Inilah yang harus 
diawasi dan dipetakan dengan pendekatan 
kewaspadaan nasional.

Kelima, keberadaan pendengung politik 
mempengaruhi citra pemerintah di mata publik. 
Temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 
yang menyatakan bahwa terdapat indikasi 
belanja negara sebesar Rp 1,29 triliun untuk 
berbagai aktivitas digital pada periode 2017-
2019 cukup menohok pemerintah [5]. Meskipun 
temuan ini harus dikonfirmasi lagi, berita 
yang dirilis dan dibaca masyarakat berpotensi 
menggerus kepercayaan masyarakat. Jikapun 
pemberitaan tersebut salah, aktivitas para 
pendengung yang menggunakan akun-akun 
palsu dan anonim yang dengan gigih mendukung 
program-program pemerintah yang mendapat 
penolakan dari kalangan masyarakat sipil 
seperti isu omnibus law pada RUU Cipta Kerja 
yang saat ini sedang dibahas antara pemerintah 
dan parlemen, menimbulkan kesan bahwa 
pemerintah ada di balik para pendengung 
tersebut. Konsekuensinya, tercipta sebuah 
pandangan dan stigma bahwa pemerintah 
terkesan tidak cukup percaya diri dengan 
program-program yang digulirkan.

Ketiadaan Regulasi
Akar dari berbagai ekses negatif yang 

ditimbulkan oleh keberadaan dan aktivitas 
pendengung politik tersebut pada dasarnya 
terletak pada ketiadaan regulasi atau kebijakan 
dalam pengelolaannya. Ketika sebuah isu 
muncul di masyarakat, namun tidak disikapi 
melalui pengaturan dan mekanisme hukum 
yang memberikan konsekuensi hukum, maka 
isu tersebut akan terus menggelinding menjadi 
sebuah persoalan yang kian membesar (domino 
effect). Inilah yang dihadapi oleh Indonesia 
saat ini. Hal ini menjadi fatal ketika institusi 
yang menjalankan pengaturan justru terkesan 
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belum cukup hirau dan paham bagaimana 
cara menyikapinya, baik secara taktis maupun 
strategis. Kecenderungan yang terjadi adalah 
pembiaran (omissions), sehingga berdampak 
pada segregasi dan polarisasi sosial di 
masyarakat yang mendalam, khususnya ketika 
ajang Pemilu digelar.

Menarik untuk mencermati pernyataan 
beberapa pejabat tinggi Kementerian 
Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo 
RI) bahwa untuk saat ini tidak ada aturan yang 
melarang keberadaan para pendengung. Pejabat 
tersebut justru memberikan pernyataan bahwa 
posisi pendengung sama halnya dengan posisi 
pemengaruh selama tidak melanggar undang-
undang. Pernyataan ini cukup disayangkan. 
Pertama, definisi dan aktivitas pendengung 
dan pemengaruh sudah jelas sangat berbeda. 
Ketika pemengaruh bekerja secara riil melalui 
akun-akun yang jelas dan menandai kontennya 
sebagai iklan politik, para pendengung bergerak 
melalui celah-celah sempit di media sosial 
dengan menggunakan akun anonim agar 
tidak terlacak identitasnya. Pelanggaran yang 
dilakukan oleh pemengaruh dapat ditindak 
secara hukum karena jelas identitasnya [3]. 
Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh 
pendengung membutuhkan upaya lebih keras 
karena harus melacak dan mengindetifikasi 
terlebih dahulu siapa yang berada di belakang 
akun “bodong” tersebut. 

Kedua, konsekuensi hukum yang dikenakan 
tidak spesifik mengatur keberadaan dan 
eksistensi pendengung. Konsekuensi hukum 
yang dikenakan adalah persinggungan dengan 
ranah lain. Selama ini, pemerintah masih 
berpijak pada UU No. 11/2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ketika ada 
aktivitas media sosial yang melakukan hoaks, 
fitnah, dan ujaran kebencian. 

Di situlah permasalahannya. Para pelaku 
kerap sulit ditangkap karena tidak jelas 
identitasnya. Secara khusus, UU ITE tidak 
mengenal dan mengatur perihal pemengaruh, 
pendengung, dan istilah-istilah lainnya di media 
sosial. Begitupula dengan pemberlakuan UU 
Pemilu ketika ada pelanggaran atau tindak 
pidana Pemilu yang dilakukan melalui media 
sosial. Sekali lagi, eksekusi sulit dilakukan karena 
harus melacak terlebih dahulu siapa pihak yang 

berada di belakang akun-akun palsu dan anonim 
yang menghembuskan narasi-narasi sesat di 
media sosial ketika Pemilu diselenggarakan 
tersebut. 

Penggunaan UU ITE juga memunculkan 
polemik tersendiri jauh sebelum fenomena 
pendengung politik menyeruak. Pada awalnya 
UU ITE dimaksudkan untuk menjamin adanya 
kepastian hukum mengenai beragam informasi 
yang dilakukan secara elektronik oleh pengguna 
media-media sosial. Akan tetapi, dalam 
implementasinya, regulasi ini banyak digunakan 
untuk menindak para pelaku penghinaan dan 
pencemaran nama baik. 

Sejak diundangkan hingga 2018, jumlah 
pelapor kasus ITE terbanyak adalah aparat 
negara, yakni sebanyak 35,92 persen. Fakta 
ini memberikan stigma negatif kepada 
pemerintah bahwa UU ITE kerap digunakan 
sebagai senjata terhadap lawan-lawan politik 
[4]. Konsekuensinya, penggunaan UU ITE untuk 
menindak para pendengung politik cenderung 
tidak efektif karena adanya penolakan dari 
masyarakat. Terlebih lagi jika fakta bahwa para 
pendengung kerap digunakan oleh para pejabat 
pemerintahan untuk mengamplifikasi kebijakan 
benar adanya. Dikhawatirkan akan ada standard 
ganda yang diterapkan. Fenomena menarik 
lainnya yang patut dicermati adalah ketika 
adanya dissenting opinion antara Kemenkominfo 
RI dan Kantor Staf Presiden yang digawangi 
oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Moeldoko 
berpandangan sebaliknya, bahwa pendengung 
harus ditertibkan. Sayangnya pernyataan ini 
belum ditindaklanjuti melalui pembentukan 
kebijakan publik atau regulasi yang konkret.

Sebuah regulasi atau kebijakan publik 
menjadi kata kunci untuk mengatur eksistensi 
para pendengung politik. Dengan adanya 
kebijakan publik yang diinisiasi baik oleh 
pemerintah maupun parlemen, sebuah 
isu atau permasalahan di masyarakat akan 
diletakkan pada kerangka legal formal yang 
memiliki konsekuensi hukum apabila terjadi 
pelanggaran terhadapnya. Thomas R. Dye 
dalam Understanding Public Policy (1978) 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa 
yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan 
atau untuk tidak dikerjakan. Sedangkan David 
Easton dalam A System Analysis of Political Life 
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(1965) mengartikan kebijakan publik sebagai 
pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada 
seluruh anggota masyarakat. 

Secara umum, ada dua tujuan utama 
dari kebijakan publik, yakni; (1) tercapainya 
kesejahteraan masyarakat malalui peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah; dan (2) 
diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang 
terkait dengan barang publik maupun jasa 
publik. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk 
meningkatkan kualitas hidup, baik fisik maupun 
non-fisik [11].

Realitas empirik yang dipaparkan 
sebelumnya sudah cukup memadai untuk 
menjadi poin-poin penting dalam identifikasi 
masalah yang merupakan salah satu tahapan 
krusial dalam perumusan sebuah regulasi atau 
kebijakan publik. Kritik dan masukan, baik dari 
masyarakat maupun pegiat lembaga swadaya 
masyarakat, juga harus diletakkan sebagai input 
dalam formulasi kebijakan. Di sinilah dituntut 
kejelian dan kecakapan pemerintah dalam 
menangkap persoalan. Tudingan beberapa 
pihak yang menyebut pemerintah sebagai 
aktor politik yang juga turut menggunakan 
jasa pendengung dapat ditepis tatkala 
pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam 
memberantas implikasi-implikasi negatif yang 
ditimbulkan oleh ulah para pendengung tak 
bertanggung jawab di media sosial. Secara garis 
besar, pengaturan pendengung berada pada 
tiga hal. Pertama, formalisasi dan legalisasi 
identitas para pendengung. Butuh kerja sama 
antara Pemerintah Indonesia dan penyedia 
berbagai platform sosial agar pembuatan 
akun menggunakan data yang terverifikasi 
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin 
Mengemudi (SIM), dan sebagainya. Bagi mereka 
yang tidak menggunakan identitas resmi, maka 
akun tidak bisa dibuat. 

Kedua, pengaturan konten. Kerja sama 
antara pemerintah dengan penyedia harus 
memasukkan poin mengenai konten yang dapat 
diblokir atau diproses secara hukum. Secara 
teknis hal ini dapat diterjemahkan dengan 
menggunakan kata-kata kunci yang dilarang 
penggunaannya, sehingga otomatis terblokir. 
Pemerintah juga dapat memperkuat poin kedua 
ini dengan melakukan feasibility study terlebih 
dahulu mengenai radaksi-redaksi kalimat atau 

isu-isu negatif yang sering digunakan oleh 
para pendengung di media sosial. Ketiga, ada 
sanksi pidana bagi para pendengung yang 
menyebarkan fitnah, ujaran kebencian dan 
hoaks di media sosial. Hal ini mengindikasikan 
bahwa Indonesia, meskipun menjunjung tinggi 
kebebasan berekspresi, namun demikian ada 
konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran 
yang dilakukan. Agar hal ini berjalan dengan 
baik, dibutuhkan pengawasan dan cek silang dari 
masyarakat, serta integritas dan independensi 
penegak hukum dalam menjalankan hukum 
yang berlaku. 

Terakhir, terlepas dari kebijakan publik 
atau regulasi yang akan diproduksi, pemerintah 
dalam kerangka institusional kenegaraan, 
disarankan untuk tidak memanfaatkan jasa 
pendengung politik. Pemerintah sudah memiliki 
pranata-pranata komunikasi sendiri (contoh: 
Biro Humas) yang seharusnya lebih diefektifkan 
penggunaannya. Penggunaan pendengung 
hanya akan menunjukkan kelemahan pranata 
komunikasi yang sudah dimiliki dalam 
mengamplifikasi pesan yang sudah disampaikan. 

SIMPULAN
Pendengung pada awalnya muncul 

dan bergerak di ranah pemasaran untuk 
mengamplifikasi pesan yang disampaikan 
oleh produsen di media sosial agar pesan 
tersebut mendapatkan efek gema yang 
lebih luas di masyarakat. Namun demikian, 
seiring dengan dinamika yang bergulir, serta 
persinggungan antara dunia bisnis dan politik, 
kiprah pendengung menyentuh garis batas 
dan merengsek masuk ke ranah politik. Para 
pendengung beroperasi pada relung-relung 
gelap media sosial dengan menggunakan akun-
akun anonim dan palsu, sehingga tidak terlacak 
identitasnya. Mereka menjalankan strategi 
ofensif dengan menyerang lawan-lawan politik 
dari pihak yang membayar. Hal ini menimbulkan 
dampak negatif berupa instabilitas politik di 
dalam negeri. Beragam ekses negatif yang 
berujung pada instabilitas politik tersebut 
disebabkan oleh ketiadaan regulasi khusus yang 
mengatur persoalan. 

Penggunaan UU ITE dan UU Pemilu tak 
cukup komprehensif dalam menindak para 
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pendengung. UU ITE membawa “cacat bawaan” 
karena kerap distigmakan sebagai senjata politik 
pemerintah. UU ITE juga tidak mengenal istilah 
pendengung dalam batang tubuhnya. Begitu 
juga dengan UU Pemilu yang hanya meletakkan 
pelanggaran dalam kerangka Pemilu saja. Oleh 
sebab itu, perlu digagas, baik oleh pemerintah 
maupun parlemen, sebuah regulasi khusus 
yang mengatur para pendengung. Regulasi 
tersebut sedikitnya akan memuat tiga hal 
penting, yakni (1) formalisasi dan legalisasi 
akun; (2) pengaturan konten atau narasi yang 
disampaikan; serta (3) sanksi hukum yang 
bersifat mengikat dan memberikan efek jera 
kepada para pelanggar. Dengan demikian, 
ekses negatif para pendengung yang merusak 
stabilitas politik nasional dapat direduksi.
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IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DALAM PENANGANAN 
PANDEMI COVID-19

REGIONAL AUTONOMY IMPLEMENTATION IN HANDLING OF 
PANDEMIC COVID-19

GUSNAR ISMAIL
Tenaga Profesional Bid. Sosial Budaya dan Politik Dalam Negeri Lemhannas RI

ABSTRAK. Aspek geografi dan demografi Indonesia dapat menjadi sebab keterbatasan jangkauan dan 
kemampuan pemerintah pusat menangani dan mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi 
masyarakat. Negara dengan wilayah yang luas, ribuan pulau, dan beragam etnis membawa konsekuensi 
pelayanan publik menjadi sangat kompleks, hal tersebut menjadi sebab pemerintah menghadapi 
rumitnya hambatan fisik geografi Indonesia termasuk memenuhi variasi kebutuhan masyarakat 
itu sendiri.  Pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan terdepan dalam merespon aspirasi 
masyarakat di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon 
tuntutan pelayanan publik yang efektif dan efesien, merespon secara cepat berbagai persoalan 
administrasi pemerintahan, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk 
mengulas bagaimana penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan mengimplementasikan 
otonomi daerah melalui desentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
yang merupakan instrument pemerintah terdekat dengan rakyat sebagai obyek pelayanan publik. 
Metode bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan gatra geografi dan demografi. Hasil kajian 
dapat disimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah dalam penanganan Covid-19 belum optimal 
karena pemerintah daerah belum diberdayakan secara maksimal, pemerintah daerah “diposisikan” 
menunggu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah sehingga dapat disimpulkan  
publik di bidang kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 senantiasa lambat dilakukan oleh 
aparatur pemerintah daerah.

Kata Kunci : Implementasi, Otonomi Daerah, Penanganan Pandemi Covid-19

ABSTRACT: The geographical and demographic aspects of Indonesia can be the cause of the limited 
reach and ability of the central government to deal with and overcome complex problems faced 
by society. A country with a large area, thousands of islands, and a variety of ethnicities has the 
consequence that public services are very complex, this is the reason the government faces the complex 
physical barriers of Indonesia’s geography, including meeting the varied needs of the community itself. 
Local government is the foremost government system in responding to the aspirations of the people in 
the regions, decentralization and regional autonomy policies are expected to respond to demands for 
effective and efficient public services, respond quickly to various government administration problems, 
including handling the Covid-19 pandemic. This study aims to review how the government has handled 
the Covid-19 pandemic by implementing regional autonomy through policy decentralization from 
the central government to regional governments, which are the government instruments closest to 
the people as objects of public services. The method is descriptive analytical with a geographic and 
demographic approach. The results of the study can be concluded that the implementation of regional 
autonomy in handling Covid-19 has not been optimal because local governments have not been 
maximally empowered, local governments are “positioned” to wait for central government policies 
that must be implemented in the regions so that the public in the health sector can conclude regarding 
the handling of the Covid-19 pandemic. always slow to be done by local government officials.

Keywords: Implementation, Regional Autonomy, Handling the Covid-19 Pandemic 
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PENDAHULUAN
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 
para pendiri bangsa memberikan perhatian 
yang besar terhadap pemerintahan daerah 
dengan memasukkannya ke dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945. Hal tersebut telah diperjelas dalam 
Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 
Negara             Republik Indonesia 1945 pada 
tahun 2000. Dimasukkannya pemerintahan 
daerah ke dalam konstitusi, menjadi bukti 
bahwa para pendiri bangsa ini bersepakat 
memilih bentuk negara kesatuan dengan sistem 
desentralisasi. Sistem negara kesatuan yang 
terdesentralisasi merupakan sistem yang paling 
cocok buat struktur unik masyarakat Indonesia 
dan buat keragaman geografis dan etnis dari              
Indonesia. [1]

Aspek geografi dan demografi Indonesia 
dapat menjadi sebab keterbatasan jangkauan 
dan kemampuan pemerintah pusat menangani 
dan mengatasi permasalahan kompleks yang 
dihadapi masyarakat. Negara dengan luas 
wilayah, fisik yang begitu kompleks, dengan 
ribuan pulau dan etnis menuntut  pelayanan 
publik yang sangat kompleks, hal tersebut 
dapat menjadi sebab pemerintah menghadapi 
rumitnya hambatan fisik geografis Indonesia,  
termasuk memenuhi variasi kebutuhan 
masyarakat itu sendiri.

Pemerintahan daerah adalah sistem 
terdepan dalam merespon aspirasi masyarakat 
daerah, suportif terhadap kebijakan nasional 
dan responsif terhadap kecenderungan global, 
dengan demikian maka kebijakan desentralisasi 
dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon 
tuntutan pelayanan publik yang lebih efektif dan 
efesien, dapat merespon secara cepat berbagai 
persoalan administrasi pemerintahan.

Sejak awal bulan Maret 2020 pertama 
kali virus corona atau bahasa medisnya 
Corona Virus Disease [Covid-19] ditemukan 
di Indonesia, hingga kini virus ini belum dapat 
dihentikan penyebarannya.  Covid-19 adalah 
penyakit yang menjadi fenomenal menyita 
perhatian karena mengancam jiwa manusia di 
seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran 

virus ini sangat cepat dan bila tidak ditangani 
dengan cepat dan baik akan berakibat kematian, 
pemerintah telah menetapkan wabah Covid-19 
ini sebagai bencana nasional. Penanganan 
pandemi Covid-19 ini telah mengganggu 
pelaksanaan pembangunan nasional yang fokus 
untuk peningkatan perekonomian nasional 
bergeser untuk menangani pandemi Covid-19 
dan dampak ikutannya.  Penanganan pandemi 
Covid-19 merupakan tantangan terhadap 
implementasi otonomi daerah, sebab hampir 
semua daerah di Indonesia dilanda wabah 
Covid-19 sehingga penanganannya memerlukan 
sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten dan kota.

Sampai dengan saat ini masyarakat yang 
terpapar Covid-19 masih terus bertambah, 
pemerintah terus bekerja keras untuk 
menangani dengan menerbitkan berbagai 
kebijakan pencegahan dan penyembuhan 
serta dampak ekonomi yang diakibatkan oleh 
pandemi Covid-19, namun belum berhasil. 
Tulisan ini akan membahas implementasi 
otonomi daerah sebagai salah satu instrumen 
negara dalam mewujudkan pelayanan publik 
khususnya penanganan pandemi Covid-19. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan gatra khususnya gatra geografi 
dan demografi. Kondisi geografi Indonesia yang 
antara lain meliputi letak geografi, luas wilayah, 
dan iklim mempengaruhi pelayanan publik 
kepada masyarakat, demikian halnya kondisi 
demografi penduduk Indonesia meliputi; jumlah 
penduduk yang banyak, sebaran penduduk 
yang tidak merata, kualitas, ketrampilan, dan 
kemandirian penduduk berdampak pada 
berbagai aspirasi pelayanan publik yang harus 
direspon oleh pemerintah.

METODE
Tulisan ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yang secara sistematis dan faktual 
menggambarkan fakta Implementasi Otonomi 
Daerah dalam penganan pandemi covid-19 
sehingga dapat menggambarkan realitas yang 
terjadi, didukung dengan studi kepusatakaan dan 
data sekunder dari sumber resmi pemerintah.
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PEMBAHASAN
Visi Misi Otonomi Daerah

Visi merupakan suatu gambaran tentang 
masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan 
dalam kurun waktu tertentu [2]. Visi dalam 
konteks pemerintahan daerah adalah gambaran 
masa depan tentang daerah yang diinginkan 
untuk diwujudkan di masa depan.  

Dalam konteks tersebut, visi otonomi 
daerah dalam tiga ruang lingkup interaksi utama 
yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.
[3] Dalam bidang politik otonomi sebagai buah 
kebijakan desentralisasi dan demokratisasi 
diharapkan dapat menjamin tegaknya 
kedaulatan rakyat. Karena itu otonomi daerah 
harus dipahami sebagai proses untuk membuka 
ruang bagi lahirnya kepala daerah dipilih secara 
demokratis, pemerintah daerah yang responsif 
dan bertanggung jawab. Otonomi berarti 
peluang membangun struktur pemerintah 
daerah sesuai kebutuhan daerah, administrasi 
yang kompetitif dan manajemen pemerintahan 
yang efektif.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah 
diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan rakyat daerah. Oleh sebab 
itu pemberian otonomi daerah harus menjamin 
lancarnya kebijakan ekonomi nasional di 
daerah serta mengembangkan kebijakan untuk 
mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. 
Otonomi daerah memungkinkan lahirnya 
berbagai prakarsa daerah bagi kemajuan daerah. 
Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan 
pengelolaan dan pemeliharaan segenap 
potensi sumberdaya ekonomi, memfasiltasi 
pengelolaan sumber daya alam, memudahkan 
penanaman modal, memperluas lapangan kerja, 
melancarkan pemberian berbagai perizinan, 
menyediakan berbagai sarana prasarana 
pelayanan umum, menangkap peluang pasar 
serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi 
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Dalam bidang sosial budaya, otonomi 
daerah diharapkan dapat memelihara, 
memberdayakan, dan memajukan tingkat 
keadaban masyarakat. Implikasinya otonomi 
daerah harus dikelola sebaik mungkin demi 
menciptakan dan memelihara harmoni sosial 
dan pada saat yang sama memelihara nilai-

nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap 
kemampuan masyarakat merespon dinamika 
kehidupan di sekitarnya. Nilai-nilai lokal 
yang kondusif dilestarikan, lembaga milik 
masyarakat adat yang telah teruji kebenarannya 
diaktualisasikan, serta kerukunan dan toleransi 
antara warga maupun kelompok diciptakan, 
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia 
dipromosikan dan norma-norma yang telah 
disepakati bersama ditegakkan.

Ada tiga misi utama pelaksanaan 
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 
yaitu; (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pelayanan publik serta kesejahteraan 
masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan 
efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah; (3) 
memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses 
pembangunan. [4]

Dari ketiga misi utama otonomi daerah 
tersebut esensi otonomi daerah tersebut adalah 
untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi 
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta 
demokratisasi pada tingkat akar rumput. Dengan 
pelayanan yang efektif dan efesien, transparan 
dan akuntabel akan tercipta rasa keadilan dalam 
masyarakat. Dengan pemberdayaan yang efektif 
dan partisipatif akan terwujud kemandirian 
masyarakat serta dengan pembangunan yang 
partisipatif akan terwujud kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Sementara, otonomi daerah memiliki tujuan 
umum untuk menghilangkan berbagai perasaan 
ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah 
dan meningkatkan demokratisasi di seluruh 
strata masyarakat di daerah. Terwujudnya visi 
misi otonomi daerah akan tercipta “local good 
governance” yaitu pemerintahan daerah yang 
berbasis  efektivitas dan efesiensi, transparansi, 
akuntabiltas, demokratisasi, partisipatif, dan 
tegaknya hukum serta pimpinan daerah yang 
visioner. [5]

Dalam perspektif negara kesatuan, 
otonomi daerah dipandang sebagai instrumen 
untuk mencapai tujuan bernegara dalam 
“nation unity” yang demokratis (democratic 
government). Sebagai instrumen untuk 
mencapai salah satu tujuan negara kebijakan 
otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan 
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pemberian pelayan publik yang lebih baik dan 
terciptanya proses pengambilan keputusan yang 
lebih demokratis serta memperkuat kapasitas 
masyarakat dan meningkatkan sensitivitas, 
transparansi dan akuntabilitas pemerintah 
daerah.

Pemerintahan adalah segala kegiatan dan 
fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan 
oleh Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif 
dalam mencapai tujuan negara [6]. Pada UU NRI 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan 
bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Ciri pokok negara kesatuan adalah sistem 
pemerintahan terpusat [sentralisasi], namun 
secara bijaksana para pendiri bangsa ini memilih 
sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia, dengan argumentasi 
faktor kesejarahan dan kesepakatan para pendiri 
bangsa, disamping aspek obyektif lain seperti 
aspek geografis dan demografi dimana sistem 
penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik 
tidak efektif dalam penyelenggaraan fungsi 
pelayanan publik dan pembangunan.

Pemerintahan daerah menyeleng-
garakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan 
yang menjadi urusan pemerintah [pusat], yakni 
politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 
yustisi, moneter dan fiskal, dan agama. Dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah tersebut 
pemerintah daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 
asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 
pembantuan.

Otonomi daerah di Indonesia pasca 
reformasi adalah upaya nyata merespon 
tuntutan masyarakat terkait dengan isu sharing 
power, distribution of income, dan empowering.    
Kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi 
luas, nyata dan bertanggung jawab adalah 
upaya nyata empowerment manajemen dan 
administrasi pemerintahan daerah. Diberikannya 

otonomi kepada pemerintah daerah merupakan 
upaya nyata pemberdayaan manajemen dan 
administrasi pemerintah daerah. 

Peran pemerintah daerah dalam 
penanganan Covid-19 sangat strategis, 
pemerintah daerah lebih memahami kondisi dan 
situasi pandemi di daerahnya dan kesulitan yang 
dihadapi rakyatnya, oleh karena itu pemerintah 
pusat hendaknya memberikan keleluasaan 
kepada pemerintah daerah  untuk bergerak. 
Pemerintah pusat diharapkan memberikan 
lebih banyak diskresi kepada pemerintah 
daerah dalam penanganan Covid-19, dilain 
pihak pemerintah daerah dituntut untuk kreatif 
dan inovatif. Dengan demikian visi pemerintah 
daerah yang ingin masa depan daerahnya yang 
baik dapat terwujud melalui pelaksanaan salah 
satu misi otonomi daerah yakni memberdayakan 
dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan 
dapat terwujud.

Hubungan Pusat dan Daerah
 Asas yang dianut undang-undang 

pemerintahan daerah berimplikasi pada pola 
hubungan pusat-daerah. Pada pasal 1 ayat 
(2) UU NRI Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sedangkan pengertian dekonsentrasi menurut 
Pada pasal 1 ayat (9) UU NRI Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 
pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah 
Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah 
tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/
wali kota sebagai penanggung jawab urusan 
pemerintahan umum. Urusan-urusan yang 
dilimpahkan itu tetap menjadi tanggung jawab 
pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, 
pelaksanaan, maupun pembiayaannya. 
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Pelaksana urusan yang didekonsentrasikan 
adalah perangkat wilayah termasuk instansi 
vertikal.

Hubungan pusat dan daerah dapat dilihat 
dari beberapa pendekatan yakni, a) Pendekatan 
sistem, dimana hubungan pusat dan daerah 
merupakan hubungan dalam kerangka 
sistem pemerintahan negara. b) Pendekatan 
kewilayahan, dimana hubungan pusat dan 
daerah merupakan hubungan kewilayahan.    
Suatu wilayah administratif sebagai bagian 
dari wilayah kesatuan. Suatu daerah otonom 
merupakan daerahnya negara kesatuan. c) 
Pendekatan administratif, hubungan pusat dan 
daerah merupakan hubungan dalam kerangka 
satu sistem administrasi secara nasional. 
d) Pendekatan manajemen pemerintahan, 
terdapat beberapa jenis hubungan pusat dan 
daerah yakni, hubungan tugas, hubungan 
fungsional, hubungan hirarkis, hubungan 
keuangan, dan hubungan tanggung jawab. [7]                                                                  

 Merujuk pada makna dan pendekatan 
hubungan pusat dan daerah, maka pola hubungan 
pusat dan daerah merupakan manifestasi 
dari sistem politik dan ketatanegaraan yang 
dianut oleh rezim yang berkuasa seperti yang 
termaktub dalam undang-undang tentang 
pemerintahan daerah.

Selain itu, ada dua model utama dalam 
hubungan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah, yakni model pelaksana, dan model 
kemitraan. Pemerintah daerah model pelaksana 
ciri yang menonjol adalah pemerintah daerah 
hanya berkewajiban melaksanakan kebijakan 
yang dibuat secara terpusat dengan diskresi yang 
sangat kecil dengan tanpa hak untuk berbeda. 
[8] Implikasinya pemerintah daerah hanya 
berkedudukan sebagai obyek yang bergantung 
kepada pejabat birokrasi yang terpusat.                                                                                         
Pemerintah dengan ciri model kemitraan 
adalah pemerintah daerah yang diakui memiliki 
legitimasi politik dan berwenang menguasai 
sumber daya dan berwenang dalam bidang 
perundang-undangan.       Dalam model ini 
pemerintah daerah berkedudukan sebagai 
subyek penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, meskipun demikian dalam  hubungan 
kemitraan ini pemerintah daerah tetap dalam 
posisi subordinasi terhadap pemerintah pusat. 
Hal tersebut adalah logis karena  dalam negara 

kesatuan, pemerintah pusat yang memiliki 
kewenangan tertinggi dan tidak ada negara 
dalam negara.

Jika pola hubungan pusat-daerah 
dikaitkan dengan bandul sentralisasi dan 
desentralisasi serta perundang-undangan 
tentang pemerintahan daerah, maka akan 
memperlihatkan kecenderungan kearah pola 
hubungan keagenan atau ke pola hubungan 
kemitraan, misalnya pola hubungan pusat-
daerah yang dikonstruksi dalam UU NRI Nomor 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
di Daerah adalah kesetaraan atau kemitraan, 
dimana undang-undang ini menggunakan asas 
dekonsentrasi dan desentralisasi dilaksanakan 
secara bersama-sama. Konstelasi sedemikian 
dibangun untuk menjamin integrasi nasional 
dan persatuan dan kesatuan nasional yang 
kuat, dilain pihak tetap menjamin munculnya 
inovasi dan kreativitas daerah yang mengacu 
pada paradigma otonomi daerah yang nyata 
dan bertanggung jawab.[9] Pola hubungan 
pusat-daerah menurut UU NRI Nomor 5 Tahun 
1974 dalam pelaksanaannya mengalami 
deviasi sehingga dominasi pemerintah pusat 
makin besar yang kemudian menyebabkan 
ketergantungan daerah ke pusat, sehingga pola 
hubungan pusat-daerah selama pelaksanaan UU 
NRI Nomor 5 Tahun 1974 cenderung menjadi 
pola hubungan keagenan.

Pola hubungan yang dikonstruksi UU 
NRI Nomor 5 Tahun 1974 berbanding terbalik 
dengan pola hubungan pusat-daerah dalam 
UU NRI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 4 Ayat (1) dan (2) 
yang menegaskan bahwa pemerintah provinsi 
dan daerah kabupaten/kota tidak mempunyai 
hubungan hierarkis. Tekanan otonomi daerah 
adalah pada kabupaten/kota sebagai daerah 
otonom, sedangkan provinsi sebagai daerah 
otonom sekaligus sebagai wilayah administrasi. 
Implikasinya, hubungan koordinasi pusat-
daerah tetap relevan, namun fungsi pengarahan 
berubah menjadi konsultasi. Oleh sebab itu 
hubungan antar daerah dan antar tingkat 
pemerintahan lebih bersifat konsultatif dan 
koordinatif dalam nuansa kemitraan.[10] Dengan 
demikian, pola hubungan yang efektif antara 
pusat-daerah dalam konteks UU NRI Nomor 22 
Tahun 1999 adalah hubungan kemitraan.
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Dalam UU NRI Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, pola hubungan kemitraan 
pusat-daerah menjadi lebih jelas, sebagaimana 
diatur pada Bab IV Urusan Pemerintahan pada 
Pasal 9 yang meliputi hubungan wewenang, 
keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan 
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Aplikasi pola hubungan pusat-daerah di era 
otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, 
maka pemerintah pusat yang menetapkan 
standard, melakukan fungsi monitoring, 
supervisi, mengawasi, dan mengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan 
otonomi daerah pada daerah otonom, pola 
hubungan kemitraan pusat-daerah di negara 
kesatuan tidak menghilangkan fungsi dan peran 
pemerintah pusat. 

Dalam konteks penanganan pandemi 
Covid-19, UU NRI Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah pada 12 (1) 
point b dijelaskan bahwa bidang kesehatan 
skala provinsi menjadi urusan wajib yang 
menjadi Urusan Pemerintahan Konkuren sesuai 
pasal 11 ayat (1), dimana dalam pasal 9 ayat 
(3) dijelaskan bahwa Urusan pemerintahan 
konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU ini maka hubungan 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
terkait distribusi kewenangan dan tanggung 
jawab  dalam menangani pandemi Covid-19 
telah diatur dengan jelas, dimana pemerintah 
daerah kabupaten/kota berwenang dan 
bertanggung jawab atas penanganan pandemi 
Covid-19 yang berskala kabupaten/kota, apabila 
terjadi eskalasi pandemi maka penanganannya 
menjadi kewenangan dan tanggung jawab 
pemerintah daerah provinsi, demikian 
selanjutnya pemerintah pusat dapat mengambil 
alih kewenangan dan tanggung jawab 
penanganannya apabila pandemi Covid-19 
eskalasinya bersakala nasional.  

Dalam menghadapi meluasnya pandemi 
Covid-19 pemerintah telah mengambil kebijakan, 
antara lain;

a. Menetapkan pandemi Covid-19 
sebagai bencana nasional

b. Kampanye “Mencuci tangan pakai 

sabun, Menggunakan Masker, 
Mengatur Jarak”

c. Pembatasan Sosial Berskala Besar 
[PSBB]

d. Bantuan sosial kepada masyarakat 
terdampak

e. Pemulihan Ekonomi Nasional [PEN] 
f. Adaptasi tatanan kehidupan baru.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                        
Dengan sinergi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/
kota manajemen penanganan pandemi 
Covid-19  telah berjalan dengan baik namun 
perangkat dan sumberdaya yang ada di 
pemerintah daerah khususnya kabupaten/
kota belum dimanfaatkan dengan optimal, 
misalnya pemerintah kecamatan, desa/
kelurahan, organisasi kemasyarakatan tingkat 
kecamatan/desa/kelurahan, tokoh agama, 
tokoh masyarakat belum digerakkan secara 
optimal, paling tidak untuk menyelenggarakan 
upaya pencegahan melalui kampanye  “mencuci 
tangan, menggunakan masker, mengatur jarak’

Sebagai konsekuensi negara kesatuan 
dengan sistem desentralisasi maka peran 
dan determinasi pemerintah pusat  dalam 
penanganan pandemi Covid-19 sangat besar, 
hal ini dapat dimaklumi karena pemerintah 
pusat memilki kewenangan tertinggi atas 
tingkatan pemerintahan yang ada, pandemi 
Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional, 
dan pemerintah pusat memiliki sumberdaya 
keuangan yang besar, namun perangkat pelaksana 
pemerintah pusat tidak cukup untuk mengatasi 
pandemi Covid-19 yang menyebar hampir ke 
seluruh daerah. Oleh karena itu desentralisasi 
penanganannya seyogyanya didistribusikan ke 
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten 
dan kota dengan otonomi yang ada dipandang 
mampu mengatasi permasalahan tersebut 
sedangkan pemerintah pusat sebagai pengambil 
kebijakan strategis dan pengawasan, khusus 
pemerintah daerah provinsi disamping berperan 
melaksanakan penanganan pandemi Covid-19 
dengan skala provinsi juga berperan sebagai 
koordinator pemerintah daerah kabupaten 
dan kota dalam kapasitas gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat di daerah. Kehadiran  
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pemerintah adalah  sesuatu yang urgen bagi 
proses kehidupan masyarakat. Di tingkat lokal, 
kewenangan di bagi berdasarkan wilayah 
yang ada diberbagai pemerintahan daerah di 
seluruh negara.[11] Untuk mewujudkan fungsi 
pemerintahan tersebut, maka pemerintahan 
perlu semakin didekatkan kepada masyarakat, 
sehingga pelayanan yang diberikannya menjadi 
semakin baik.  Menurut Smith [dalam Rasyid, 
1998], salah satu cara untuk mendekatkan 
pemerintahan kepada masyarakat adalah 
dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. 
Asumsinya, pemerintahan berada dalam 
jangkauan masyarakat, pelayanan yang 
diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, 
adaptif, responsif, akomodatif, inovatif dan 
produktif serta partisipatif.

Dalam rangka penanganan pandemi 
Covid-19 pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah harus bersinergi. Pemerintah daerah 
harus kreatif dan inovatif  dalam mengambil 
kebijakan yang senantiasa dikoordinasikan 
dengan pemerintah pusat. Arahan pemerintah 
pusat melalui Komite Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional harus menjadi 
rujukan dalam penanganan pandemi Covid-19. 
Semua kebijakan daerah yang terkait dengan 
Covid-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu  
kepada pemerintah pusat. Dari aspek efesiensi 
dan kecepatan pengambilan dan pelaksanaan 
kebijakan konsultasi ke pusat yang dilakukan 
oleh pemerintah daerah akan memperlambat 
implementasi kebijakan namun disadari bahwa 
konsultasi ke pusat dilkakukan seiring dengan 
upaya alokasi anggaran untuk menunjang 
pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jumlah 
kabupaten dan kota di Indonesia dapat dilihat 
pada tabel berikut.

Tabel 1.
Jumlah Kabupaten Kota di Indonesia 

tahun 2020

No Provinsi Kabupaten Kota Jumlah

1 Aceh 18 5 23

2 Sumut 25 8 33

3 Sumbar 12 7 19

4 Riau 10 2 12

5 Kep. Riau 5 2 7

6 Jambi 9 2 11

7 Bengkulu 9 1 10

8 Sumsel 13 4 17

9 Kep. Babel 6 1 7

10 Lampung 13 2 15

11 Banten 4 4 8

12 Jabar 18 9 27

13 DKI Jakarta 1 5 6

14 Jateng 29 6 35

15 Jatim 29 9 38

16 DIY 4 1 5

17 Bali 8 1 9

18 NTB 8 2 10

19 NTT 21 1 22

20 Kalbar 12 2 14

21 Kalsel 11 2 13

22 Kalteng 13 1 14

23 Kaltim 7 3 10

24 Kaltara 4 1 5

25 Sulsel 21 3 24

26 Sultra 15 2 17

27 Sulbar 6 0 6

28 Sulteng 12 1 13

29 Sulut 11 4 15

30 Gorontalo 5 1 6

31 Maluku 9 2 11

32 Maltara 8 2 10

33 Papua 28 1 29

34 Papua Barat 12 1 13

Jumlah 416 98 514
 

1. Pelayanan Publik
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang NRI Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik,  Pelayanan Publik 
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundangundangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. Setidaknya ada tiga unsur yang 
terkandung dalam pelayanan publik yaitu; (1) 
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penyelenggara layanan (instansi pemerintah), 
(2) pemberi layanan publik (pegawai/pejabat 
instansi pemerintah), dan (3) penerima 
pelayanan publik (orang, masyarakat, lembaga 
instansi pemerintah dan dunia usaha). Dalam 
konteks realisasi ketiga unsur tersebut, maka 
tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik 
merupakan suatu arena transaksi paling nyata 
dan intensif antara rakyat dengan pemerintah.  

Pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, 
maupun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik 
dalam bentuk barang atau jasa adalah upaya 
memenuhi kebutuhan publik. Kecepatan 
birokrasi pelayanan publik merespon tuntutan 
publik atas barang atau jasa yang dibutuhkan, 
merupakan wujud efektifitas pemerintahan 
serta profesionalitas dan akuntabilitas aparatur 
pelayanan publik.[12] 

Pada dasarnya desentralisasi dan otonomi 
daerah berperan mendekatkan pemerintah 
kepada rakyatnya, atau menjadi pelayan 
masyarakat yang baik dan dapat meningkatkan 
aspek-aspek keterbukaan dan kesejahteraan. 
Implikasinya adalah birokrasi dan manajemen 
pelayanan publik di era otonomi daerah menjadi 
dekat dengan masyarakat yang dilayani.[13]

Hal tersebut, dilatarbelakangi oleh bukti 
empiris bahwa pemerintah daerah merupakan 
street level bureaucrat atau unit organisasi 
yang berhubungan secara langsung dengan 
masyarakat. Terkait pelayanan publik pemerintah 
daerah dipandang memiliki kompetensi dalam 
menerjemahkan keinginan atau aspirasi 
masyarakat secara lebih akurat dibandingkan 
instansi vertikal pemerintah lainnya, otonomi 
daerah mengutamakan peningkatan kualitas 
pelayanan publik di berbagai kehidupan.[14]

Kaitannya dengan tujuan  otonomi tersebut, 
maka otonomi daerah sebagai salah satu 
bentuk desentralisasi pemerintahan, esensinya 
ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa 
secara keseluruhan yaitu upaya untuk lebih 
mendekati tujuan-tujuan penyelengaraan 
pemerintahan, untuk mewujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur.

Dalam sistem kesehatan masyarakat 
terdapat hubungan (relationship) antara 
negara dan masyarakat yang tercermin melalui 

penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu 
pemerinah dengan kewenangan yang dimiliki 
dapat menjadi pengendali dari sumber-sumber 
kesehatan melalui regulasi dan kebijakan yang 
dibuat.[15] Secara sederhana dapat disimpulkan 
bahwa dalam sistem  kesehatan masyarakat 
terdapat 5 [lima] karakteristik   utama, yakni 
adanya peran pemerintah; masyarakat sebagai 
fokus program kesehatan, hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat; pelayanan, dan 
kewenangan pemerintah

Kebijakan desentralisasi sektor kesehatan 
merupakan strategi penting dalam rangka 
reformasi manajemen pelayanan kesehtan. Prinsip 
dasarnya adalah pelayanan publik yang efesien 
seharusnya diselenggarakan oleh otoritas yang 
memiliki kontrol geografis yang paling minimal, 
karena (a) pemerintah lokal lebih memahami 
kebutuhan masyarakatnya, (b) keputusan 
pemerintah daerah dinilai lebih responsif terhadap 
kebutuhan masyarakatnya sehingga mendorong 
pemerintah daerah melakukan efesiensi dalam 
penggunaaan dana yang berasal dari masyarakat, 
dan (c) persaingan antar daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong 
pemerintah tersebut untuk meningkatkan 
inovasinya. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi 
dapat membuat penyediaan pelayanan publik 
menjadi lebih efektif dan efesien, hal ini dapat 
terjadi karena, (1) melalui otonomi akan terjadi 
optimalisasi hierarki dalam penyampaian layanan 
akibat dari penyediaan pelayanan publik dilakukan 
oleh institusi yang memiliki kedudukan lebih 
dekat dengan masyarakat, sehingga keputusan-
keputusan strategis dapat lebih mudah dibuat; (2) 
adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan 
dan kondisi di tingkat lokal; (3) adanya peningkatan 
dalam pengelolaan infrastrukur yang ada melalui 
alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan 
dan kondisi yang ada di wilayahnya; (4) adanya 
pengalihan fungsi-fungsi rutin dari pusat kepada 
daerah, sehingga pusat lebih berkonsentrasi pada 
fungsi-fungsi kebijakan; (5) adanya peningkatan 
kompetisi dalam penyediaan layanan diantara 
unit-unit pemerintah dan sektor publik dan swasta 
atas arahan pemerintah daerah; dan (6) dapat 
membuat birokrasi menjadi lebih berorientasi 
kepada masyarakat.
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Ruang pengambilan keputusan (decision 
space) lebih luas dan dekat dengan sasaran 
kebijakan. Dengan kata lain pengambilan 
keputusan oleh otoritas lokal dimungkinkan 
untuk diperluas, namun dibatasi pada wilayah-
wilayah yang diperbolehkan oleh otoritas 
pemerintah pusat. Konsep ini merupakan 
turunan dari konsep diskresi. Hal ini selanjutnya 
tercermin dalam cakupan intervensi pemerintah 
lokal dalam pelayanan kesehatan. [16]

Di tengah pandemi Covid-19 pelayanan 
publik di sektor kesehatan sudah menjadi 
kebutuhan dasar masyarakat yang harus 
dipenuhi oleh pemerintah, walaupun dimasa 
pandemi kebutuhan tersebut harus tetap dapat 
dilaksanakan secara baik dan diadaptasi para 
penyelengara layanan. Tujuan desentralisasi 
kesehatan antara lain adalah untuk meningkatkan 
peran tugas pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah dalam pemerataan tenaga kesehatan, 
sarana fasilitas kesehatan, hingga obat-obatan 
agar masyarakat di daerah mendapatkan 
pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat 
kesehatan. Desentralisasi kesehatan berarti 
pula distribusi kewenangan, dengan demikian 
masalah yang ada di daerah khususnya pandemi 
Covid-19 dapat ditangani dan dikoordinasi lebih 
cepat, terarah, dan tepat sasaran. Tujuan yang 
lain yaitu dapat meningkatkan tugas pemerintah 
untuk meningkatkan mutu  bagi setiap fasilitas 
kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit 
umum daerah. Puskesmas adalah perangkat 
pemerintah daerah terdepan yang dapat 
menangani pandemi Covid-19, baik pencegahan, 
yaitu (1) sosialisasi, (2) mengajak dan memberi 
contoh kepada masyarakat tentang penggunaan 
masker, mencuci tangan menggunakan sabun 
dengan air yang mengalir  mengatur jarak 
antara orang per orang dalam beraktifitas, 
(3) melakukan pelacakan orang berpotensi 
Covid-19, (4) melaksanakan vaksinasi Covid-19, 
dan (5) pelaporan.                                                                                                            

Puskesmas yang merupakan fasilitas 
kesehatan tingkat pertama menjadi ujung tombak 
dalam upaya mewujudkan otonomi daerah di 
sektor kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. 
Puskesmas terdapat di setiap kecamatan dan 
pos pelayanan terpadu (posyandu) terdapat 
di sebagian besar kelurahan/desa di seluruh 
Indonesia, posyandu pernah tercatat berhasil 

dalam meningkatkan cakupan peserta keluarga 
berencana, imunisasi, dan gizi balita. 

Tabel 2.
 Jumlah Puskesmas di Indonesia Tahun 2019

No Provinsi
Jumlah 

Puskesmas
Jumlah 

Puskesmas 
Terisi

%

1 Aceh 348 270 77,5

2 Sumut 581 463 79,6

3 Sumbar 275 272 98,9

4 Riau 216 216 100,0

5 Kep. Riau 83 83 100,0

6 Jambi 195 195 100,0

7 Bengkulu 180 179 99,4

8 Sumsel 332 324 97,5

9 Kep. Babel 64 64 100,0

10 Lampung 302 274 90,7

11 Banten 243 104 42,9

12 Jabar 1069 552 51,4

13 DKI Jakarta 321 314 97,8

14 Jateng 881 870 98,7

15 Jatim 967 967 100,0

16 DIY 121 69 57,0

17 Bali 120 117 97,5

18 NTB 166 166 100,0

19 NTT 381 126 33,0

20 Kalbar 244 244 100,0

21 Kalsel 233 232 99,5

22 Kalteng 200 81 40,5

23 Kaltim 183 183 100,0

24 Kaltara 56 28 56,0

25 Sulsel 458 329 71,8

26 Sultra 284 278 97,8

27 Sulbar 94 47 50,0

28 Sulteng 202 192 95,5

29 Sulut 193 185 95,5

30 Gorontalo 93 72 77,4

31 Maluku 208 96 46,1

32 Maltara 134 95 79,9

33 Papua 408 209 51,2

34 Papua 
Barat

159 159 100,0

Jumlah 9993 8052 81,4
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Puskesmas juga sebagai pusat 
pengembangan pembinaan dan pelayanan 
sekaligus merupakan pos pelayanan terdepan 
merupakan salah satu harapan bagi masyarakat 
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
khususnya dalam penanganan pandemi 
Covid-19, jumlah puskesmas di Indonesia tahun 
2019 seperti pada Tabel 2.

Merujuk amanat otonomi daerah dimana 
urusan kesehatan yang berskala kabupaten/
kota didesentralisasikan ke pemerintah daerah 
kabupaten/kota dan urusan kesehatan yang 
berskala provinsi didesentralisasikan kepada 
pemerintah daerah provinsi, maka seyogyanya 
dalam penanganan Covid-19 peran dan fungsi 
otonomi tersebut diimplementasikan, namun 
dalam pelaksanaannya fungsi dan peran 
tersebut belum terwujud karena beberapa hal; 
(1) keterbatasan anggaran, (2) keterbatasan alat 
dan fasiltas kesehatan, dan (3) keterbatasan 
sumber daya manusia. Dalam penanganan 
Covid-19 salah satu aspek yang perlu 
disentralisasikan ke pemerintah daerah adalah 
pelaksanaan vaksinasi sehingga pemberian 
vaksin kepada masyarakat akan lebih cepat 
dan masif. Pemerintah daerah kabupaten/
kota dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi 
telah memiliki catatan sukses menyeleng-
garakan vaksinasi polio di era tahun 90an 
dan keberhasilan tersebut diakui oleh badan 
kesehatan dunia World Health Organization 
(WHO)

Desentralisasi urusan kesehatan ini 
dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih 
mudah dan cepat dalam mendapatkan 
pelayanan kesehatan tanpa melalui prosedur 
birokrasi yang panjang sampai ke provinsi dan 
pusat, hal ini mengingat bahwa pelayanan 
kesehatan merupakan kebutuhan yang 
mendesak yang akan berakibat fatal apabila 
prosedurnya panjang dan berbelit, sehingga 
pemerintah daerah dituntut untuk lebih 
cepat dan prima dalam pemberian pelayanan 
kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19 
kepada masyarakat serta meningkatkan mutu 
pelayanan.   

Dalam rangka penanganan Covid-19 
pemerintah daerah dapat langsung mengambil 
langkah-langkah kebijakan antara lain melalui 
penguatan fasilitas kesehatan dengan melibatkan 

Rumah Sakit Pemerintah Daerah, Pusksemas 
dan Rumah Sakit Swasta serta penguatan sistem   
laboratorium di daerah masing-masing, dengan 
tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, 
kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

SIMPULAN
Dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, otonomi daerah diberikan oleh 
pemerintah pusat [central government] dan 
pemerintah daerah menerima penyerahan 
urusan pemerintahan dari pemerintah pusat. 
Setelah pemerintah daerah diserahi kewenangan 
politik dan administrasi dari pemerintah 
pusat konsekuensi urusan pemerintahan yang 
diserahkan tersebut menjadi tanggung jawab 
pemerintah daerah termasuk urusan kesehatan.                                                                                    
Visi otonomi daerah dibidang politik adalah 
menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, 
dibidang ekonomi meningkatkan taraf hidup 
dan kesejahteraan rakyat di daerah, dibidang 
sosial budaya otonomi daerah diharapkan 
memelihara, memberdayakan dan memajukan 
tingkat keadaban masyarakat, dengan sistem 
hubungan pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah yang baik, pelayanan publik yang 
didekatkan kepada masyarakat maka otonomi 
daerah diharapkan memperlancar pelaksanaan 
kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Tolok ukur penyelenggaraan otonomi 
daerah yakni sejauh mana pemerintah daerah 
dapat menjalankan peran dan fungsinya atas 
kewenangan yang didesentralisasikan. Salah satu 
urusan yang didesentralisasikan ke pemerintah 
daerah adalah urusan kesehatan. Terkait dengan 
penanganan pandemi Covid-19 peran dan fungsi  
pemerintah daerah belum optimal, puskesmas 
sebagai instansi pemerintah daerah terdepan 
belum berfungsi optimal, upaya pencegahan 
pandemi Covid-19 berupa sosialisasi, kampanye 
penggunaan masker, mencuci tangan dan 
menjaga jarak adalah pekerjaan yang seharusnya 
dilaksanakan oleh puskesmas, namun karena 
puskesmas tidak didukung dengan anggaran 
yang cukup, fasilitas kesehatan yang tidak 
memadai, dan sumberdaya manusia yang 
terbatas peran dan fungsi ‘otonomi’ tersebut 
belum dapat diselenggarakan dengan optimal, 
khsusus untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19,  
disamping terus melakukan upaya pencegahan 
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maka pemberian vaksin Covid-19 menjadi 
tantangan tersendiri bagi pemerintah, dalam 
konteks otonomi daerah pemerintah pusat 
mengambil peran dan fungsi sebagai pengambil 
kebijakan nasional, pelaksana vaksinasi 
didesentralisasikan kepada pemerintah daerah 
kabupaten/kota dikoordinasikan dan diawasi 
oleh pemerintah daerah provinsi dimana 
kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat di daerah. Pemerintah daerah diberikan 
diskresi sehingga lebih leluasa berkreasi 
dan berinovasi untuk merespon dinamika 
penanganan pandemi Covid-19 di daerah yang 
disertai alokasi anggaran pemerintah pusat ke 
daerah.
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ABSTRAK: Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu mengayomi berbagai macam 
perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, aksi intoleransi yang marak terjadi setelah Indonesia 
mengalami perubahan sistem pemerintahan, menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh 
pemerintah untuk mempertahankan Pancasila. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana penyebab timbulnya sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana 
fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi terhadap sikap 
intoleransi antar umat beragama di Indonesia guna mengimplementasikan pancasila. Fungsi pemerintah 
dan masyarakat harus mampu menyelesaikan intoleransi antar umat beragama, dimana pemerintah 
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan 
antar umat beragama dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat. 
Maka tulisan ini memaparkan suatu studi kasus secara deskriftif kualitatif terhadap sikap intoleransi, 
melalui munculnya radikalisme dan terorisme yang secara nyata dan terjadi di Indonesia. Maka dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa tentang Pancasila 
guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ketahanan Nasional, karena pancasila 
sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi yang bisa menyatukan keragaman (Suku, etnis, 
agama, budaya, bahasa) untuk kesatuan bangsa.

 Kata kunci:  Implementasi, Pancasila, intoleransi

ABSTRACT: The values   contained in Pancasila are proven to be able to protect various kinds of differences 
that exist in society. However, acts of intolerance that have raged after Indonesia changed in the system 
of government, show the challenges that must be faced by the government to defend Pancasila. The 
purpose of this study was to determine how the causes of intolerance among religious communities 
in Indonesia and how the government and society function in resolving violence and discrimination 
against intolerant attitudes between religious communities in Indonesia to implement Pancasila. The 
function of government and society must be able to resolve intolerance between religious communities, 
where the government conducts outreach to the community regarding the rules that are the basis 
for harmony between religious communities in Pancasila and the 1945 Constitution through dialogue 
and deliberation with the community. So this paper describes a qualitative descriptive case study of 
intolerance, through the emergence of radicalism and terrorism that is real and occurs in Indonesia. So 
it can be concluded that this research finds the ideas of the nation’s founders about Pancasila to provide 
a complete understanding to the public about the National Resilience system, because Pancasila is the 
basis of the state, and Pancasila is an ideology that can unite diversity (ethnicity, ethnicity, religion, 
culture, etc. language) for the unity of the nation.

Keywords: Implementation, Pancasila, intolerance
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PENDAHULUAN
Sejak negara ini merdeka, para pendiri 

Negara Indonesia telah sepakat untuk 
menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, 
ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia. 
Ini berarti, seluruh sendi kehidupan masyarakat, 
bangsa dan Negara Indonesia, termasuk sistem 
pemerintahan dan tata kelola bernegara, 
berlandaskan pada kelima sila yang terkandung 
dalam Pancasila, yaitu (1) Ketuhanan yang Maha 
Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
(3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima 
sila/prinsip ini jugalah yang mendasari 
pemerintah Indonesia dalam mencapai empat 
tujuan utamanya yang dipertegas kembali 
pada Pembukaan UUD 1945. Ada makna yang 
terkandung dalam UUD 1945 yang harus 
diketahui, terutama pada bagian pembukaan. 
Masyarakat Indonesia bisa menemukan melalui 
UUD 1945 yaitu falsafah, pedoman, dasar-dasar 
kebangsaan dan kenegaraan, serta kepribadian 
bangsa [1]. Pembukaan UUD memiliki peranan 
penting karena terdapat makna tersendiri yang 
telah lama dicita-citakan oleh tokoh perumusan 
pancasila bangsa kita (Founding Fathers).

Bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea 
Pertama: “Bahwa kemerdekaan itu ialah 
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka 
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan 
dan perikeadilan.” Makna pembukaan UUD 
1945 alinea pertama menjelaskan bahwa a) 
Keteguhan Bangsa Indonesia dalam membela 
kemerdekaan melawan penjajah dalam 
segala bentuk. b) Pernyataan subjektif bangsa 
Indonesia untuk menentang dan manghapus 
penjajahan di atas dunia. c) Pernyataan 
objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan 
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri 
keadilan. d) Pemerintah Indonesia mendukung 
kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia 
untuk berdiri sendiri [1]. 

Pada pembukaan UUD 1945 alinea ketiga: 
“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, 

maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan 
kemerdekaannya.” Makna pembukaan UUD 
1945 alinea ketiga: a) Motivasi spiritual yang 
luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat 
rahmat Allah Yang Maha Kuasa. b) Keinginan 
yang didambakan oleh segenap Bangsa 
Indonesia terhadap suatu kehidupan yang 
berkesinambungan antara kehidupan  material 
dan spiritual, dan kehidupan di dunia maupun 
akhirat. c) adanya Pengukuhan pernyataan 
proklamasi [2].

Maka pada alenia pertama dan ketiga ingin 
menepis masalah intoleransi yang seringkali 
menggambarkan secara implisit tentang makna 
penjajahan yang diperangi melalui konsep hidup 
keberagamaan yang berbeda (menganggap 
agamanya yang paling benar  dan tidak dapat 
bersikap bertoleransi pada agama yang 
berbeda), dan dilakukan tanpa melihat dari 
aturan dan landasaan visional UUD 1945, yaitu: 
1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan 
kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan 4) ikut melaksanakan 
ketertiban dunia.

Namun, dalam dua dekade terakhir ini, 
bermunculan gerakan-gerakan yang menolak 
Pancasila dan berupaya untuk menggantikan 
Pancasila dan menggunakan ideologi agama 
untuk menjadi dasar negara Indonesia. Bahkan 
atas nama agama dengan jumlah pemeluk 
terbesar di Indonesia, kelompok-kelompok 
intoleran turut andil dalam menggoyahkan nilai-
nilai dalam Pancasila [2], terutama sila pertama, 
“Ketuhanan Yang Maha Esa,” sila kedua, 
“Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dan 
sila ketiga, “Persatuan Indonesia.” Kelompok 
intoleran ini dengan sengaja melakukan 
intimidasi terhadap kelompok pemeluk 
agama lainnya yang kerap didukung juga oleh 
pemerintah setempat. Yang lebih menyedihkan 
lagi, kelompok ini dapat menghentikan ibadah 
kelompok agama lain dengan cara menutup 
tempat ibadah dan menarik ijin rumah ibadah 
dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat 
dan pemerintah setempat, seperti yang terjadi 
pada gereja HKBP Filadelfia di Bekasi dan GKI 
Yasmin di Bogor [2].

Kebijakan dan program Implementasi Nilai 
Nilai Pancasila dan UUD 1945 Dalam Menghadapi 
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Radikalisme dan Terorisme, guna meningkatkan 
Ketahanan Ideologi dalam rangka Ketahanan 
Nasional, merupakan sebuah program bersama 
yang melibatkan berbagai pihak yaitu negara, 
pemerintah dan masyarakat. 

Oleh karena itu, artikel ini secara spesifik 
akan menggambarkan tentang intoleransi 
beragama yang terjadi antara kelompok radikal 
terhadap kaum minoritas di Indonesia, serta 
menampilkan sejumlah data yang terkait dengan 
pengrusakkan dan penutupan rumah ibadah, 
khususnya gereja [2]. 

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan 
pentingnya Pancasila agar dipertahankan sebagai 
falsafah hidup bangsa dan untuk menjamin 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
di mana rakyatnya terdiri dari berbagai macam 
suku, agama dan ras.

Hal ini sangat penting karena persoalan 
radikalisme dan terorisme bukan semata 
menjadi ancaman dan tanggung jawab negara, 
tapi sudah menjadi ancaman kemanusiaan yang 
harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk 
mengatasinya. 

Oleh sebab itu, artikel ini menyajikan satu 
pemikiran yang berkaitan tentang Implementasi 
Nilai Nilai Pancasila dan UUD  1945 yang harus 
sejalan dengan landasan filosofis, landasan 
konstitusional serta peraturan terkait lainnya, 
sehingga pemikiran ini bisa mendukung 
pencapaian tujuan pembangunan nasional. 
Implementasi Nilai Pancasila dan UUD 1945 dan 
harus memiliki landasan moral dan operasional 
yang sesuai dengan jiwa, semangat dan amanah 
konstitusi.

METODE
Metode yang digunakan dalam penulisan 

ini menggunakan metode Kualitatif studi 
kasus deskriptif, dimana penelitian yang 
menggambarkan suatu keadaan, gejala, fakta 
atau realita atas suatu kasus tertentu secara lebih 
mendalam dengan melibatkan pengumpulan 
beraneka sumber informasi yang berhubungan 
dengan topik/judul. Studi kasus yang 
digambarkan yaitu bagaimana fakta atau realita 
terjadinya sikap intoleransi di Indonesia yang 
akhir-akhir ini terjadi pada suatu kepercayaan 
keagaamaan yang berbeda dan dalam kategori 
minoritas. Hasil analisis kemudian dipaparkan 

secara deskriptif tematis melalui sumber sumber 
pustaka yang mendukung penulisan melalui 
buku buku yang ada serta karya ilmiah lainnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pancasila dan aksi intoleransi di Indonesia

Sebagai dasar negara dan falsafah hidup 
bangsa yang melandasi semua sendi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
Pancasila terbukti mampu mengayomi dan 
melindungi seluruh warga negara yang berbeda 
suku, agama dan ras.

Kelima sila dan 45 prinsip yang terkandung 
dalam Pancasila merupakan pedoman yang 
sangat ideal dalam mengatur perilaku seluruh 
warga negara Indonesia dan dalam mereka 
berhubungan satu dengan yang lain sebagai 
bagian dari negara Indonesia, serta untuk 
menjaga keutuhan NKRI.
a. Pancasila sebagai Landasan Idiil
 Pancasila merupakan landasan idiil 

dalam mengatasi persoalan radikalisme 
dan terorisme. Gerakan radikalisme dan 
terorisme secara khusus bertentangan 
dengan tiga sila utama dalam pancasila 
yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila 
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila 
Persatuan Indonesia. Sila Ketuhanan berarti 
kita harus mempercayai dan mengimani 
keberadaan Allah SWT yang  Mengajarkan 
sifat kasih sayang, menolak kekerasan 
dan toleransi. Gerakan radikalisme dan 
terorisme sangat bertentangan dengan 
sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena 
bertentangan dengan sifat ketuhanan 
yang tidak boleh memaksakan kehendak 
dan menggunakan cara kekerasan dalam 
mencapai tujuan. 

 Gerakan radikalisme dan terorisme juga 
bertentangan dengan Sila Kemanusiaan 
karena radikalisme dan terorisme 
mendorong munculnya tindakan 
kekerasan, pembunuhan, kematian yang 
bertentangan dengan nilai kemanusiaan 
dan tidak menghargai Hak Asasi Manusia. 
Gerakan radikalisme juga bertentangan 
dengan sila Persatuan Indonesia, karena 
adanya pemaksaan kehendak melalui 
cara cara kekerasan, dan keinginan untuk 
mengganti dasar negara Pancasila dengan 
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dasar lainnya, akan merusak persatuan dan 
kesatuan bangsa [3]. 

 Seluruh butir yang terkandung dalam 
lima sila Pancasila sesungguhnya telah 
menjadi landasan ideal bagi seluruh 
rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan 
bangsa. Sayangnya, keadaan tersebut 
terganggu setelah muncul aksi terorisme 
dan radikalisme yang mendorong 
terjadinya intoleransi di negara ini. 
Kelompok intoleran di Indonesia mulai 
terlihat melakukan aksinya di akhir tahun 
1990-an, bersamaan dengan terjadinya 
perubahan signifikan dalam pemerintahan 
Indonesia. Tuntutan untuk mengubah 
sistem politik menjadi lebih demokratis 
dan transparan pada era reformasi, setelah 
jatuhnya Presiden Soeharto, mendorong 
Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie 
mengeluarkan Undang-undang (UU) No. 
2 tahun 1999 tentang Partai Politik. UU ini 
membuat politik menjadi wilayah publik 
di mana setiap orang dapat terlibat di 
dalamnya dan memberikan kesempatan 
kepada setiap Warga Negara Indonesia 
(WNI) untuk menyampaikan pendapat, 
berserikat dan membuat partai politik [4].

b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional 
 Dalam pembukaan UUD 1945, salah 

satu tugas negara adalah melindungi 
segenap tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
serta menciptakan perdamaian dunia. 
Keberadaan gerakan radikalisme dan 
terorisme merupakkan ancaman terhadap 
keamanan dan keselamatan seluruh warga 
bangsa. Negara wajib melindungi warganya 
dari segala bentuk ancaman kelompok 
kelompok radikal yang menggunakan cara 
cara kekerasan dan terorisme. Penanaman 
nilai nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara, 
diharapkan bisa memberikan imunitas atau 
kekebalan terhadap warga negara, untuk 
tidak terpengaruh dengan faham faham 
kelompok radikal yang menggunakan 
cara kekerasan dalam pencapaian tujuan. 
Implementasi nilai Pancasila dan UUD 
1945 bisa menjadi virus untuk mencegah 

muculnya radikalisme dan terorisme 
(deradikalisasi) secara lebih efektif dan 
efisien [4].

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan 
Visional

 Pada awal kemerdekaan, berdirinya 
negara Indonesia tidak didasarkan karena 
kesamaan etnis, suku, agama, bahasa, 
budaya, dan kedaerahan. Akan tetapi 
berdirinya negara Indonesia karena 
sebagaimana tercantum dalam pembukaan 
UUD 1945 adanya keinginan untuk hidup 
bersama sebagai suatu bangsa dalam 
sebuah negara yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur. Hal itu juga 
diperkuat dalam Lambang negara Burung 
Garuda Pancasila dengan semboyannya 
Bhinneka Tunggal lka yang berarti berbeda 
beda tetapi tetap dalam satu kesatuan juga. 
Keragaman etnis, suku, agama, bahasa, 
dan budaya bukan alasan untuk kita 
berpecah belah sebagai sebuah bangsa. 
Perbedaan dan keragaman merupakan 
sebuah khazanah kekayaan bangsa yang 
bisa menjadi potensi atau kekuatan, bukan 
malah menjadi kendala dan penghambat 
terhadap persatuan dan kesatuan. 
Disinilah urgensinya kita sebagai sebuah 
bangsa mengelola sebuah keragaman 
dalam semangat persatuan (unity in 
diversity). Oleh sebab itu, adanya gerakan 
radikalisme dan terorisme yang cenderung 
menyeragamkan perbedaan, menjadi 
sebuah ancaman terhadap harmoni 
sosial dan persatuan nasional. Gerakan 
radikalisme keagamaan muncul karena 
adanya pemahaman yang sempit terhadap 
teks  ajaran agama, dan juga masih adanya 
sekelompok kecil yang masih memiliki 
cita cita ideology yang berbeda bahkan 
berlawanan dengan cita cita nasional, 
yaitu keinginan mendirikan sebuah negara 
berdasarkan paham keagamaan satu 
kelompok tertentu, dan mengabaikan 
keragaman dan perbedaan dari kelompok 
lainnya. 

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan 
Operasional 

 Hakikat ketahanan nasional Indonesia 
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adalah keuletan dan ketangguhan 
bangsa yang mengandung kemampuan 
mengembangkan kekuatan nasional untuk 
dapat menjamin kelangsungan hidup 
bangsa dan negara dalam mencapai tujuan 
nasional. Hakikat konsepsi ketahanan 
nasional Indonesia adalah pengaturan 
dan penyelenggaraan kesejahteraan dan 
keamanan secara seimbang, serasi, dan 
selaras dalam seluruh aspek kehidupan 
nasional [5]. 

Keberhasilan implementasi Nilai Pancasila 
dan UUD 1945 dalam konteks kehidupan 
berbangsa dan bernegara, dalam menghadapi 
gerakan radikalisme dan terorisme, akan 
mampu memperkuat ketahanan nasional. 
Nilai nilai Pancasila dan UUD 1945 yang 
diyakini kebenarannya, dihayati dan diamalkan 
oleh warga negara Indonesia dalam perilaku 
kehidupan sosial sehari hari, bisa menjadi 
kekuatan efektif untuk menolak dan menangkal 
potensi munculnya benih benih radikalisme dan 
terorisme. Kekuatan ideologi Pancasila dan UUD 
1945 sebagai landasan idiil dan konstitusional, 
diharapkan bisa mencegah masuknya faham 
faham radikal dan aksi terorisme yang akan 
merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebebasan mengeluarkan pendapat, 
berkumpul dan berserikat bukan hanya 
mendorong terbentuknya lebih dari 150 partai 
politik di Indonesia pada saat itu, namun 
juga memberikan kesempatan kepada warga 
Indonesia untuk membentuk organisasi-
organisasi sosial-keagamaan. Sayangnya, 
seperti yang disampaikan oleh Bahtiar Effendy 
[6], sejumlah organisasi kemasyarakatan 
yang dibentuk ini bukan untuk meresponi 
masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik 
di Indonesia melainkan untuk menyampaikan 
aspirasi keagamaan mereka. Bahkan beberapa 
di antaranya tumbuh menjadi kelompok agama 
yang militan dan menyebarkan gagasan-gagasan 
radikal di dalam masyarakat, seperti misalnya 
Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 
Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Reformis 
Islam (Garis), Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan 
(AGAP). 

Dalam menghadapi perbedaan yang ada di 
sekitar mereka, kelompok-kelompok militan dan 

radikal ini tidak segan untuk menggunakan cara-
cara yang kasar dan merusak, bahkan sampai 
merusak rumah-rumah ibadah dari agama 
lain yang berbeda atau kelompok aliran yang 
berbeda dari agama mereka. Hal inilah yang 
kemudian memunculkan intoleransi beragama 
di negara ini. Beberapa kelompok radikal 
tersebut di atas diduga memiliki hubungan 
dengan kelompok separatis Darul Islam (DI) dan 
Jemaah Islamiyah Indonesia (JII) yang dinyatakan 
sebagai kelompok teroris oleh pemerintah 
Indonsia. JII inilah yang bertanggungjawab 
atas sejumlah aksi pengeboman di Indonesia, 
termasuk terhadap 24 gereja pada malam natal 
tahun 2000.  

Kelompok intoleran yang mengatas-
namakan agama Islam, memulai aksi mereka 
dengan melakukan pengrusakan gereja di 
beberapa daerah di Jawa Timur pada tahun 
1996, seperti di Sidotopo, Kediri, dan Situbondo, 
serta di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hingga akhir 
Mei 1998, ada 145 gereja di wilayah Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tangerang, 
Yogyakarta, Lampung, Madura dan Banjarmasin 
yang mengalami pengrusakan akibat kekerasan 
yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 
intoleran tersebut[4]. Gerakan intoleransi ini 
tidak berakhir pada pengrusakan gereja saja, 
namun bahkan menutup gereja-gereja tersebut 
dan menyebabkan sejumlah umat Kristen di 
lingkungan gereja tersebut kehilangan hak 
mereka untuk beribadah. Jumlah pengrusakan 
dan penutupan gereja bahkan meningkat 
pesat di era reformasi. Hingga tahun 2015, 
tercatat sedikit nya 641 gereja di Indonesia yang 
dirusak dan ditutup.  Akibatnya umat anggota 
gereja tersebut tidak dapat beribadah atau 
terpaksa melakukan ibadah mereka dengan cara 
sembunyi-sembunyi. Jumlah ini, di luar jumlah 
pengrusakan tempat ibadah yang terjadi pada 
saat konflik Poso dan konflik Ambon selama 
tahun 1998-2002. Tercatat 192 gereja dan 28 
mesjid yang rusak pada saat terjadinya konflik 
tersebut. Data pengrusakan dan penutupan 
gereja di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 [7]
[8].
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Tabel 1
Jumlah Gereja yang Dirusak dan Ditutup di 

Indonesia (Juni 1998-Des 2015) 

No Propinsi Wilayah Jumlah

I Jawa Barat Bekasi 87

2 Bandung 81

3 Bogor 18

4 Cianjur 12

5 Depok 5

6 Sukabumi 4

7 Subang 2

8 Purwakarta 4

9 Cirebon 1

11 Indramayu 2

12 Garut 3

13 Sumedang 10

14 Karawang 6

15 Tasikmalaya 3

16 Cimalaya 1

17 Cimahi 11

18 Lembang 3

19 Cisarua 2

20 Ciamis 7

21 Cilacap 3

22 Sindanglaya 1

23 Rengasdengklok 1

24 Gresik 1

Total 268

Ii
25

Banten
Banten 5

26 Tanggerang 38

Total 43

Iii
27

Dki Jakarta
Jakarta Pusat 17

28 Jakarta Timur 17

29 Jakarta Barat 14

30 Jakarta Utara 6

31 Jakarta Selatan 3

Total 57

Iv
32

Jawa 
Tengah

Wonogiri 10

33 Kebumen 2

34 Semarang 2

35 Cirebon 5

36 Sukoharjo/Solo 9

37 Sragen 2

38 Magelang 1

39 Purworejo 5

40 Temanggung 4

41 Klaten/Trucuk 6

42 Brebes 1

43 Pekalongan 2

44 Delanggu 1

45 Kendal 2

46 Blora 1

47 Jepara 2

48 Bojonegoro 2

49 Tegal 4

50 Cepu 1

Total 63

V
51

Yogyakarta
Pugeran 1

52 Sleman 5

53 Gunung Kidul 2

54 Bantul 3

55 Baciro 1

56 Yogyakarta 8

57 Total 20

Vi
58

Jawa Timur
Jombang 1

59 Mojokerto 6

60 Malang 5

61 Lumajang 2

62 Surabaya 6

63 Sidoarjo 3

64 Sukolilo 1

65 Lamongan 1

66 Tuban 1

67 Blitar 1

68 Pasuruan 8

69 Lawang 1

70 Total 36

Vii
71

Sumut
Tapanuli Selatan 2

72 Medan 5

73 Binjai 2
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74 Padang Laras 1

75 Sibolga 1

76 Asahan 2

77 Total 13

Viii
78

Sumatera 
Barat Pasaman 1

Total 1

Ix
79

Aceh
Singkil 37

80 Serangen 4

81 Lhoksaumawe 3

82 Peunayong 1

83 Seunagan 1

Total 46

X
84

Sumatera 
Selatan Palembang 2

Total 2

Xi
85

Bengkulu
Kaur 4

Total 4

Xii Lampung Lampung 4

Total 4

Xiii
86

Riau & 
Kepulauan 
Riau Tembilahan Hulu 1

87 Pekanbaru 3

88 Dumai 1

89 Ulu 1

90 Kampar 1

91 Kepulauan Riau 1

92 Rokan Hulu 1

93 Teluk Kuantan 1

94 Kuantan Singingi 3

Total 13

Xiv
95

Maluku
Ambon 2

Total 2

Xv
96

Sulawesi 
Tengah Poso 5

97 Palu 5

Total 10

Xvi
98

Sulawesi 
Selatan Pangkep 2

99 Luwu 6

100 Makasar 14

101 Bulukumba 1

Total 23

Xvii Kalimantan 
Timur Bontang 1

103 Kab.Pasir 1

Total 2

Xviii
104

Jambi
Kota Baru 2

Total 2

Xix
105

Kalimantan 
Selatan Banjarmasin 3

Total 3

Xx
106

NTB
Bima 1

107 Lombok 15

108 Mataram 13

Total 29

Total 641

Berdasarkan Dari data Tabel 1, dapat 
kita lihat bahwa aksi intoleransi umat Islam 
terhadap umat Kristen paling besar terjadi di 
wilayah Jawa Barat seperti di Bekasi, Bandung, 
Bogor dan Singkil, Aceh. Namun, intoleransi 
beragama tidak hanya terjadi dari umat Islam 
radikal terhadap umat Kristen, melainkan juga 
terhadap umat beragama minoritas lainnya, 
seperti Ahmadiyah, Baha’i, Syiah, Falun Gong 
dan beberapa kelompok agama tradisional 
lainnya [9].

Aksi intoleransi di Indonesia bukan 
hanya dilakukan oleh kelompok Islam radikal. 
Di wilayah di mana umat Kristen menjadi 
mayoritas, ternyata tindak intoleransi terhadap 
warga minoritas lainnya juga terjadi. Di Manado, 
Sulawesi Utara misalnya, ada kelompok Brigade 
Manguni (BM) yang dibentuk sejak tahun 
1999 dengan tujuan untuk menjaga keamanan 
dan stabilitas di Sulawesi Utara ketika terjadi 
kerusuhan di Poso dan di Ambon. Saat ini, ketika 
konflik di Poso dan Ambon telah berakhir, BM 
tetap melakukan aktivitas mereka menjaga 
keamanan di wilayah Manado, namun mereka 
dituding melakukan kekerasan terhadap tempat 
ibadah dan umat Islam yang hendak mendirikan 
mesjid seperti Masjid Asy-Syuhada di Kompleks 
Aer Ujang, kelurahan Girian Permai, di daerah 
Bitung. Kelompok ini bahkan merusak mesjid 
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dan rumah sejumlah tokoh agama serta warga 
lainnya yang beragama Islam. Salah satu bentuk 
keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah 
persoalan agama. Indonesia bukan negara 
sekuler, bukan pula negara agama, akan tetapi 
pengakuan terhadap agama oleh negara hanya 
meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindhu, 
Budha, Kristen, Katolik, dan Kong Hu Chu. Apabila 
dilihat dari sisi jaminan kebebasan beragama 
yang ada dalam konstitusi, sesungguhnya apa 
yang ditentukan oleh negara ini bertentangan, 
karena negara justru memberikan pembatasan 
dengan menentukan jumlah tertentu dari agama 
yang boleh dipeluk, dengan kata lain agama 
selain yang ditentukan itu tak boleh hidup di 
Indonesia. Ini sesuatu yang paradoksa [10].

 Aksi intoleransi lainnya juga terjadi 
di Papua pada pertengahan Juli tahun 2015 
lalu di mana Badan Pekerja Gereja Injili di 
Indonesia (GIDI) wilayah Toli melarang umat 
Islam merayakan Idul Fitri di Karubaga, 
Kabupaten Tolikara, Papua, tepat pada hari 
raya Idul Fitri. Kemarahan dan serangan warga 
gereja terhadap umat Muslim yang sedang 
beribadah Sholat Ied dan merayakan Idul Fitri 
ini dituding telah menyebabkan kekacauan 
dan menimbulkan ketakutan warga setempat.  
GIDI di wilayah Tolikara ini juga dituding telah 
melarang  didirikannya gereja lain di wilayah 
tersebut serta melarang umat Kristen yang 
ada di Tolikara untuk beribadah di gereja lain 
yang denominasinya berbeda dengan GIDI. 
Pandangan yang dimiliki oleh GIDI Papua juga 
dimiliki oleh sejumlah gereja Kristen lainnya 
di Indonesia yang dianggap fundamental dan 
mendapatkan pengaruh dari para penginjil dari 
Amerika Serikat. Sejalan dengan berkembangnya 
paham Kristen evangelistik yang fundamentalis 
untuk melawan moderenisme di Amerika 
Serikat tahun 1950-an, sejumlah gereja di 
Indonesia pun mulai mengikuti trend yang sama 
pada tahun 1970-an. Meskipun gereja-gereja 
aliran fundamentalistik ini tidak melakukan aksi 
kekerasan, namun semangat penginjilan yang 
tinggi serta upaya untuk menarik orang-orang 
di luar agama Kristen untuk memeluk agama 
Kristen menimbulkan masalah tersendiri. Isu 
kristenisasi ini sangat rentan menimbulkan 
ketegangan antar umat beragama.

Implementasi Nilai Pancasila

Implementasi merupakan suatu proses 
penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 
inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 
memberi dampak, baik berupa perubahan 
pengetahuan, keterampilan maupun nilai, 
dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner’s 
Dictionary dikemukakan bahwa implementasi 
adalah “Put something into effect”, (penerapan, 
sesuatu yang memberikan efek atau dampak). 
Sedangkan nilai nilai Pancasila adalah nilai 
nilai yang terdapat dalam lima sila Pancasila 
yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai 
persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan 
sosial. Jadi implementasi nilai pancasila adalah 
sebuah proses penerapan, ide konsep, kebijakan 
untuk menerapkan atau mengaplikasikan lima 
nilai Pancasila dalam kehidupan individu, sosial 
kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Radikalisme
Munculnya perilaku radikalisme yang 

cenderung mengarah kepada kekerasan 
ekstrimisme (violent extrime) dari kelompok 
kelompok keagamaan, pada dasarnya 
merupakan sebuah tindakan menyimpang 
(deviasi) dari sebuah pemahaman teks menjadi 
sebuah tindakan sosial. Deviasi aktualisasi 
keberagamaan dari spirit damai kepada tindakan 
radikalisme yang cenderung menggunakan 
pendekatan-pendekatan kekerasan baik dalam 
konteks sosial dan politik dapat diindentifikasi 
dari dua aspek, 1) aspek internal, yaitu berupa 
emosi keagamaan yang berdasarkan interpretasi 
ajaran agama. dan 2) aspek eksternal, yaitu 
lingkungan budaya, sosial dan politik yang 
membentuk radikalisme keberagamaan, seperti 
pada masa represif politik Orde Baru [11].

Dengan demikian, radikalisme dan 
kekerasan atas nama agama tidak disebabkan 
oleh variabel tunggal, yaitu internalisasi nilai 
keagamaan yang tekstualis (skripturalis), 
melainkan multi variabel yang berinterseksi 
[12].  Misalnya menyebut variabel emosi negatif 
yang terepresi. Variabel ini adalah hasil reduksi 
dari konsepsi (conception) teori interaksionisme 
simbolik dan lainnya. Ia mengamati secara 
kualitatif bentuk radikalisme yang berlandaskan 
kekerasan ekstrem dimana pelaku sanggup 
menjadi combattan bagi misi tertentu dengan 
impuls psikis.



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 44 | Desember 2020 65

Nilai keagamaan yang dikategorikan 
moderat berpotensi pula untuk menjalankan 
kekerasan agama yang ekstrem dalam bentuk 
serangan-serangan individual yang combattan. 
Hal ini merupakan modeling dari suatu 
penelitian kuantitatif [13], atas radikalisme yang 
berada dalam relasi negara dan organisasi para-
militer dimana terjadi interaksi kepercayaan dan 
ketidakpercayaan antar negara dan organisasi 
para-militer dan internal organisasi para militer. 

Hubungan antara mayoritas dan minoritas 
dalam masyarakat majemuk menurut Ted R. Gurr 
terdiri dari 4 hal yaitu containment, assimilasi, 
pluralism dan power sharing.  Containment 
adalah suatu strategi kelompok mayoritas untuk 
menjaga agar kelompok minoritas tetap terpisah 
dan dalam posisi yang tidak sama dengan 
kelompok mayoritas. Asimilasi adalah strategi 
yang ditujukan kepada kelompok minoritas 
agar meninggalkan identitas kelompoknya 
dan mengadopsi budaya kelompok mayoritas. 
Sedangkan pluralisme memberikan tempat 
yang lebih besar terhadap hak-hak bersama 
dan kepentingan-kepentingan minoritas. Power 
sharing adalah tingkat hubungan yang paling 
seimbang sebab semua kelompok dan identitas 
budaya diakui sebagai elemen dasar dari 
masyarakat dan diberikan ruang publik yang 
sama di antara kelompok-kelompok tersebut 
[14].

Studi radikalisme (Kydd-Walter) 
menganalisis kekerasan ekstrem yang dilakukan 
individu Hamas (individu dari organisasi para-
militer) terhadap Israel (negara), seperti pada 
Gambar 1 [13].

Gambar 1. Dari Moderat ke Perilaku Kekerasan 
Ekstrim

Salah satu bentuk radikalisme yang ekstrem 
dapat kita lihat dalam peristiwa bom bunuh diri 

yang terjadi beberapa kali di Indonesia. Perilaku 
tersebut tak-dapat lagi dinilai sebagai akumulasi 
dari tafsir skripturalis yang kedap kritik, sekaligus 
menandai jejaring baru dimana komunitas itu 
tumbuh dan eksis disamping politik aliran di 
Indonesia. “Ideological archaeology is not the 
answer,” kata Amy Zalman [15].

Terorisme
Terorisme adalah paham yang berpendapat 

bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan 
menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah 
untuk mencapai tujuan [16]. Oleh sebab itu teror 
merupakan reaksi jahat yang dipandang “lebih 
jahat” oleh pelaku, sehingga bukan merupakan 
kejahatan yang berdiri sendiri (interactionism) 
dan dapat dikelompokkan kedalam kejahatan 
balas dendam (hate crimes) [17].

Awalnya terorisme dikategorikan sebagai 
kejahatan terhadap negara (Crime Against 
State) tapi lambat laun berkembang menjadi 
kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime 
Against Humanity). Terorisme memiliki berbagai 
karakteristik, salah satu karakteristik terorisme 
adalah semangat radikalisme agama. Kelompok-
kelompok radikalis agamapun ditengarai 
menggunakan metode teror untuk mencapai 
kepentingannya. Kekerasan politik dalam bentuk 
teror seringkali dijadikan alat untuk mencapai 
tujuan. Kelompok jihad Islam di Mesir, jihad 
Islam di Yaman National Isamic Front di Sudan, 
Al-Qaeda yang berbasis di Afganistan, Jamaah 
Islamiyah  yang berbasis  di  Malaysia  atau  
kelompok-kelompok  radikal  Yahudi  seperti  
Haredi, Bush Emunim, Kach Kaheni di Israel 
adalah sekedar contoh elemen-elemen dengan 
spirit radikalisme agama yang cenderung 
mengedepankan kekerasan dan teror [18]. 

Memasuki abad ke 21, modus operandi 
terorisme mulai berkembang dengan 
mengadopsi kemajuan teknologi komunikasi, 
elektronik, transportasi dan perkembangan 
ilmu pengetahuan di bidang kimiawi. Tragedi 
11 September 2001 merupakan bukti konkrit 
dari perkembangan ini. Dua pesawat komersial  
Amerika Serikat menabrak gedung kembar 
World Trade Center (WTC), dan salah satu 
pesawat lagi menabrak Pentagon, gedung pusat 
pertahanan Amerika Serikat. Politik kambing 
hitam (Scape  Goart  Theory)  pun  dilancarkan  
untuk  mengurangi  rasa  malu  Negara  yang 
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mengaku sebagai adi kuasa.  Penahanan dan 
pengadilan terhadap sejumlah    individu dan 
kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti 
Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia 
atas tuduhan keterlibatan dalam aksi terorisme 
mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok 
tersebut memiliki keterkaitan secara regional 
satu sama lain, dan juga dengan kelompok-
kelompok radikal internasional [19].

Artikel ini merupakan bagian dari 
upaya deradikalisasi melalui pemahaman 
kembali nilai nilai Pancasila dan UUD 1945, 
dalam menghadapi munculnya faham faham 
radikalisme dan terorisme di masyarakat. 
Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi bagian 
dari 4 konsensus dasar yang bersumberkan dari 
nilai ajaran agama, kebudayaan, nilai-nilai yang 
berkembang di masyarakat diharapkan bisa 
menjadi budaya kearifan lokal dalam melakukan 
counter radikalisme melalui pelaksanaan nilai 
Pancasila. 

Tentunya konsep implementasi Pancasila 
dan UUD 1945 menggunakan pendekatan 
berbeda dibandingkan program sejenis yang 
pernah ada selama Orde Baru. Program 
implementasi Pancasila tidak hanya sekedar 
menyentuh aspek kognitif (pengetahuan) 
tapi juga sudah menyentuh level attitude dan 
psikomotorik, sehingga bisa menimbulkan 
kesadaran baru tentang urgensinya kembali 
kepada nilai nilai Pancasila. Model implementasi 
tidak lagi bersifat monolog, satu arah tapi sudah 
lebih dialogis dan demokratis. Implementasi 
nilai Pancasila tidak lagi bersifat elitis tapi 
sudah lebih populis karena sudah menjadi 
kesadaran bersama semua rakyat Indonesia. 
Sebuah kesadaran baru tentang pentingnya 
mengamalkan nilai Pancasila sebagai benteng 
terakhir menghadapi radikalisme dan terorisme 
atas nama keyakinan agama.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi 
munculnya radikalisme dan aksi terorisme 
diantaranya: (1) pemahaman teks suci 
keagamaan yang sempit, literalis dan tekstualis. 
Pemahaman sempit ini dilatar belakangi oleh 
bahan bacaan, lingkungan pergaulan, latar 
belakang pendidikan. Keberagamaan sempit ini 
membuat mereka mudah menganggap orang 
lain yang tidak sealiran sebagai kelompok yang 
sesat, kafir, sekuler dan labelling negative 

lainnya. (2) rezim pemerintahan negara yang 
dianggap memusuhi kelompok agamanya. 
Negara dianggap musuh agama yang harus 
dilawan. Dasar negara yang tidak sesuai dengan 
keyakinannya harus dilawan dan tidak ditaati. 
Muncul upaya untuk melawan negara dan 
menggantikannya dengan rezim yang seagama 
dan se-ideology. Mereka akan melakukan 
tindakan radikal ekstrimis dan teroris dalam 
rangka memperjuangkan cita cita ideologinya. 
(3) transformasi pemikiran, gagasan, ide 
dan gerakan dari luar negeri yang mencoba 
diadopsi dan direplikasi untuk diterapkan di 
Indonesia. Pemikiran politik keagamaan yang 
trans-nasionalisme ini tidak sesuai dengan cita 
cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum 
dalam Pancasila dan UUD 1945.

Penamanan nilai nilai Pancasila dan UUD  
1945 dengan model pendekatan yang lebih 
menarik, intelektual, akademis diharapkan bisa 
menjadi counter wacana terhadap pemahaman 
keberagamaan yang sempit. Pancasila tidak 
hanya sekedar teoritis belaka yang tidak bisa 
dilaksanakan, tapi ajaran Pancasila sudah 
hidup, menjadi perilaku dan akhlak para 
pendiri bangsa. Para founding father bangsa 
ini telah memperaktekkan nilai nilai Pancasila 
dan menjadi mata air keteladanan yang 
layak diteladani oleh generasi muda bangsa 
Indonesia [20]. Karena dalam Pancasila kita 
belajar dan memahami pentingnya nilai nilai 
ketuhanan dengan sifat kasih sayangnya yang 
sangat menghormati HAM, kita belajar nilai 
kemanusiaan, keadilan dan keberadaban, nilai 
persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan 
sosial. Kelima nilai Pancasila tersebut selama ini 
terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa sejak 
dulu hingga sekarang. Gagasan para pendiri 
bangsa tentang Pancasila seolah menjadi roh 
dasar dalam pembangunan kebangsaan yang 
sangat progresif dan revolusioner [21].

 Kelima nilai Pancasila tersebut sangat 
kontra dengan nilai nilai kelompok radikalisme 
terorisme yang cenderung menghalalkan segala 
cara, menolak keberagaman, pro terhadap 
kekerasan dan tindakan kekejaman lainnya. 
Dengan kesadaran nilai nilai Pancasila dan 
UUD 1945, maka tidak ada lagi radikalisme 
dan terorisme yang muncul atas nama agama, 
memaksakan kehendak untuk mengubah 
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dasar negara dengan keyakinan ideology  lain. 
Karena dengan Pancasila-lah, ideology yang 
bisa merancang dan menjadi arsitektur dalam 
membangun demokrasi bangsa ini sesuai 
dengan cita cita awal para pendiri bangsa [22].

Konsep ketahanan nasional merupakan 
gabungan antara gatra ilmiah (trigatra) dan 
gatra dalam kehidupan sosial masyarakat dan 
politik (Pancagatra) yang meliputi ideology, 
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan 
keamanan (Ipoleksosbud dan Hankam). Aksi 
aksi radikalisme berdampak dan mengancam 
ketahanan nasional khususnya pada Panca 
Gatra yaitu: 
a. Ancaman terhadap Ideologi Pancasila dan 

UUD 1945
 Karena jelas aksi radikalisme dan terorisme 

merupakan sarana/tindakan antara karena 
tujuan akhir adalah merebut kekuasaan 
dan mengganti ideology negara Pancasila 
dan UUD 1945 diganti dengan dasar negara 
yang bersumber dari idologi maupun ajaran 
keagamaan. Seperti yang dikatakan oleh 
Abu Bakar Baasyir, Amir Majelis Mujahidin 
Indonesia berpendapat bahwa Pancasila 
adalah rekayasa pihak Kristen/Katolik untuk 
menghancurkan institusi Islam di Indonesia 
[23]. Jadi radikalisme merupakan ancaman 
terhadap Pancasila dan UUD  1945.

b. Ancaman terhadap Keutuhan Politik,
 Aksi radikalisme bisa mengancam ketahanan 

nasional karena menimbulkan instabilitas 
politik, menurunkan kepercayaan negara 
negara luar terkait jaminan keamanan 
investasi dan rasa aman didalam negeri. 
Kasus Bom Bali, Bom Kedubes Australia, 
Bom Polres Cirebon memperlihatkan 
bahwa sasaran terorisme sudah sangat 
beragam tidak lagi rakyat sipil, tapi sudah 
kepada aparatur negara, kedutaan asing 
dan warga asing di Indonesia. 

c. Stabilitas Perekonomian terganggu, 
 Aksi radikalisme dan terorisme bisa 

mengganggu perekonomian karena 
mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga 
rupiah menjadi anjlok dan dolar naik. 
Akibatnya harga kebutuhan menjadi 
semakin mahal, daya beli rakyat melemah, 
investor ketakutan bahkan mereka menarik 
modalnya dari Indonesia, PHK dimana 

mana, sehingga timbul kekacauan dimana 
mana

d. Sosial Budaya, 
 Aksi radikalisme dan terorisme bisa 

merusak tatanan budaya masyarakat dan 
mengganggu kohesifitas sosial. Masyarakat 
menjadi mudah curiga terhadap orang lain, 
tidak ada lagi rasa toleransi dan perdamaian, 
karena mereka menjadi mudah terhasut 
dan terprovokasi. Dari aspek budaya, aksi 
radikalisme dan terorisme bisa merusak 
tatanan budaya masyarkat Indonesia yang 
selama ini dikenal sangat toleran, beradab, 
sopan santun, lemah lembut menjadi 
budaya yang beringas, kasar, barbar dan 
biadab.

e. Pertahanan dan Keamanan, 
 Aksi radikalisme dan terorisme telah 

mengakibatkan korban luka dan kematian 
bagi mereka yang tidak bersalah. Dari 
aspek pertahanan, aksi radikalisme 
terorisme membuat kekuatan pertahanan 
lebih banyak dikonsentrasikan untuk 
menghadapi kelompok radikalis teroris, 
ketimbang menghadapi serangan dari 
luar. Dari sisi keamanan, aksi radikalisme 
telah menciptakan gangguan instabilitas 
keamanan karena akan menimbulkan rasa 
cemas, ketakutan orang untuk berada 
di kawasan umum karena khawatir ada 
serangan bom bunuh diri dan lainnya. 
Orang mulai mencurigai dan menjadi 
paranoid terhadap setiap orang asing di 
wilayahnya.

Kontribusi Nilai Pancasila Terhadap Ketahanan 
Nasional

Dengan penanaman nilai Pancasila yang 
terus menerus, intensif, massif, terkoordinasi 
dan terintegrasi dengan baik, akan membuat 
faham dan gerakan radikal menjadi mati dan 
tidak berkembang. Gerakan radikal mati karena 
sudah tidak ada lagi orang yang mau terlibat 
dan berjuang bersamanya. Mereka tidak mau 
dibodohi dengan ideologi maut yang membuat 
mereka mati sia sia. 

Dengan matinya gerakan dan ideologi 
radikal, maka akan berdampak terhadap 
suasana kehidupan sosial masyarakat yang 
lebih tenang, damai, aman dan tanpa ada 
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rasa ketakutan. Suasana ini akan berdampak 
terhadap ketahanan ideologi Pancasila karena 
ajaran Pancasila semakin bisa dipercaya dan 
dirasakan kebenarannya. Ketahanan ideologi 
Pancasila pada akhirnya akan berdampak 
terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu perlu sebuah kebijakan yang 
komprehensif dan terpadu dalam penanaman 
Nilai-Nilai Pancasila dan UUD  1945 sehingga 
hasilnya bisa lebih optimal. Kebijakan tersebut 
harus didukung oleh dengan langkah-langkah 
strategis dan upaya upaya teknis untuk 
melaksanakan strategi tersebut pada tingkat 
operasional. Dengan Kebijakan, Strategi dan 
Upaya yang lebih kongkrit, pemerintah dan 
jajarannya bersama masyarakat dapat bersinergi 
melakukan penanaman Nilai-Nilai Pancasila dan 
UUD  1945 sebagai bagian deradikalisasi dalam 
menghadapi radikalisme dan terorisme. Maka 
pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam  Negeri 
RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 
Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa 
Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
memutuskan No. 220-4780 Tahun 2020, 
No. M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, No. 690 
Tahun 2020, No. 264 Tahun 2020, No. KB/3/
XII/2020, No. 320 Tahun 2020 tentang larangan 
kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta 
penghentian kegiatan Front Pembela Islam 
tertanggal 30 Desember 2020 untuk dibubarkan, 
ini adalah keputusan yang terbaik yang diambil 
oleh pemerintah guna melaksanakan dan 
menerapkan Implementasi pancasila dan UUD 
1945 demi kesejahteraan dan keamanan Negara 
Republik Indonesia yang bertoleransi dan 
bermartabat.

SIMPULAN
Munculnya aksi aksi radikalisme dan 

terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi 
kelangsungan ideologi Pancasila dan keutuhan 
NKRI. Ideologi radikal yang menggunakan 
cara-cara kekerasan, teror, menebar ancaman, 
kebencian telah menimbulkan instabilitas politik 
dan keamanan, mengganggu perekonomian 
Indonesia karena membuat investor luar takut 
untuk datang dan berinvestasi, jatuhnya nilai 
tukar rupiah, tidak adanya jaminan kepastian 
hukum dan keamanan serta mengancam 

persatuan dan kesatuan.  Ideologi radikalisme 
juga bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila 
yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai 
persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan 
sosial.

Ancaman terhadap ideologi Pancasila dan 
UUD 1945 secara langsung berdampak terhadap 
ketahanan nasional. Dengan tidak adanya 
Pancasila sebagai dasar negara, maka tidak ada 
lagi ideologi yang bisa menyatukan keragaman 
(Suku, etnis, agama, budaya, bahasa) sehingga 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 
Pancasila tidak lagi berfungsi sebagai simbol 
pemersatu bangsa karena sudah digantikan 
dengan ideologi lain. Kondisi ini akan berdampak 
terhadap ketahanan nasional karena bisa 
mengganggu dan menghancurkan eksistensi 
sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Kebijakan program penanaman nilai 
Pancasila dan UUD 1945 saat ini dipandang 
penting dan memiliki relevansi mengingat 
kondisi bangsa yang masih menghadapi 
ancaman dari kelompok kelompok radikal 
teroris. Penanaman nilai Pancasila tentunya 
berbeda dengan apa yang pernah dilakukan di 
era Orde Baru. Penanaman nilai Pancasila yang 
sekarang ini dilakukan pada era demokrasi 
yang penuh kebebasan dan keterbukaan. 
Tujuannya bukan untuk mempertahankan rezim 
negara, tapi untuk menjaga keutuhan bangsa, 
menciptakan kondisi negara yang damai, aman, 
tenteram, toleran, menghargari perbedaan dan 
keragaman 

Kebijakan penanaman nilai Pancasila harus 
dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan 
melibatkan berbagai sektor yang ada, dan konten 
materinya harus komprehensif, integral dan 
berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi 
sasaran peserta, latar pendidikan, pengalaman, 
usia dengan metode pendekatan yang dialogis, 
demokratis dan partisipatif.
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