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ABSTRAK: Pertahanan negara tidak lepas dari spektrum ancaman baik militer maupun nirmiliter 
yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Senada dengan hal tersebut 
ketahanan nasional dimaknai sebagai daya tahan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan 
multidimensional dalam agenda kepentingan nasionalnya. Secara umum terdapat delapan elemen 
yang mendukung tercapainya ketahanan nasional Indonesia dalam deskripsi dari Astagatra Ketahanan 
Nasional yakni meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya serta pertahanan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik 
internal maupun eksternal, tantangan saat ini adalah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). 
Secara global Covid-19 merenggut hampir 700.000 ribu korban jiwa, di tingkat nasional sendiri 
Covid-19 hampir mencapai angka 5.000 jiwa, dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun 
rupiah. Sementara di sisi lain, Covid-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat 
dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan 
pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara 
masif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Berdasar pada konteks di atas, tulisan ini mengulas 
bagaimana pandemi mencetuskan ancaman kelangkaan pangan bagi Indonesia dalam arti sempit, 
dan tantangan tercapainya ketahanan nasional dalam arti luas. Melalui model pendekatan Astagatra, 
tulisan ini mencoba melihat bagaimana Pemerintah Indonesia menjawab tantangan tersebut.

Kata Kunci: Pandemi, Ketahanan Nasional, Astagrata

ABSTRACT: National defense cannot be separated from the spectrum of threats both military and non-
military it faces and the efforts being made to overcome them. In line with this, national resilience 
is interpreted as the resilience of the nation and state in facing multidimensional challenges in the 
agenda of national interests. In general, there are eight elements that support the achievement of 
Indonesia’s national resilience in the description of the National Resilience Astagatra, which includes 
aspects of geography, natural resources, demographics, ideology, politics, economy, socio-culture and 
defense and security. Indonesia’s national resilience faces challenges both internally and externally, 
the current challenge is the Corona Virus Disease 19 (Covid-19) pandemic. Globally, Covid-19 claimed 
nearly 700,000 lives, at the national level alone, Covid-19 has almost reached 5,000, with an estimated 
economic loss of IDR 316 trillion. While on the other hand, Covid-19 not only poses a threat to public 
health and economy, but also food security. Indonesia, which is dependent on imports of foodstuffs, 
is now increasingly leading to food scarcity due to the cessation of massive economic activity and 
the action of food hoarding. Based on the above context, this paper examines how a pandemic has 
triggered a threat of food scarcity for Indonesia in a narrow sense, and the challenges of achieving 
national security in a broad sense. Through the Astagatra approach model, this paper tries to see how 
the Indonesian Government responds to these challenges.

Keyword: Pandemic, National Resilience, Astagrata
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PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 yang dirasakan di 

seluruh belahan dunia mengakibatkan banyak 
sektor terdampak secara ekstrim. Terlepas dari 
besarnya jumlah korban jiwa yang ditimbulkan 
dari pandemi ini. Banyak sektor-sektor yang 
runtuh dan memerlukan perubahan atau 
penyesuaian yang tidak mudah. Covid-19 yang 
menjadi pandemi ini sesungguhnya adalah 
musuh lama yang hadir di saat yang tidak terduga 
untuk muncul. Carl Zimmer memberikan pesan 
yang tegas untuk menghadapi kemunculan 
virus tersebut, yakni “kita harus tetap waspada, 
sehingga kita bisa melawannya” (Zimmer, 
2015). Namun kewaspadaan tersebut menjadi 
bentuk ideal yang secara terpaksa saat ini sulit 
untuk diwujudkan oleh negara-negara di dunia. 
Negara-negara di dunia mengalami tekanan 
yang luar biasa untuk bisa menghadapi atau 
melawan pandemi Covid-19.

Tekanan tersebut juga dialami oleh 
Pemerintah Indonesia, setidaknya terhitung 
sejak tanggal 2 Maret 2020 ketika Presiden Joko 
Widodo mengumumkan kasus 01 di Indonesia 
(Wiswayana, 2020). Hari sejak tanggal itu hingga 
saat artikel ini dituliskan seluruh pembicaraan 
dipenuhi dengan kasus dan eskalasi dari 
pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin 
tinggi. Pemerintah Indonesia tentu bukan tanpa 
upaya untuk menghadapi pandemi Covid-19, 
terdapat beberapa upaya strategis dalam bidang 
kesehatan yang dikeluarkan salah satunya ialah 
Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang 
dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2020. Sejak 
saat itu kebijakan-kebijakan strategis terus 
bergulir baik di tingkat nasional dan juga di 
tingkat daerah-daerah di seluruh Indonesia. 
Tidak hanya di tingkat satu kementerian 
melainkan juga lintas sektoral dengan kerumitan 
birokrasi serta ego sektoral yang masih terasa. 

Gambar 1. Total Kasus & Kasus Baru Covid-19

Sumber: Kementerian Kesehatan RI (9 Agustus 
2020) via Data Boks KataData (KataData, 

2020a)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa 
dari waktu ke waktu tren kasus Covid-19 di 
Indonesia tidak menunjukkan tanda penurunan 
jumlah. Sementara potensi kenaikan jumlah 
kasus dari waktu ke waktu justru semakin 
mengkhawatirkan.

Food Estate, merupakan satu gagasan 
yang mengemuka di Indonesia pada bulan Juli 
2020 oleh Presiden Republik Indonesia Joko 
Widodo untuk menghadapi situasi pandemi 
Covid-19 ini. Gagasan tersebut memiliki posisi 
yang strategis dalam situasi Indonesia saat ini 
karena dirasa dibutuhkan secara mendesak. 
Pangan, secara spesifik yakni Ketahanan Pangan 
disebutkan dalam kesempatan tersebut menjadi 
bagian penting dalam aspek pertahanan negara 
(SETKABRI, 2020). Bahkan Pemerintah Indonesia 
menempatkan Menteri Pertahanan justru 
menjadi aktor utama dalam kebijakan food 
estate ini ketimbang menempatkan Menteri 
Pertanian. Terdapat tiga komoditi utama yang 
dikembangkan dalam kebijakan food estate di 
Kalimantan Tengah ini, yakni beras, singkong 
dan jagung (KEMENHANRI, 2020). Tiga komoditi 
tersebut dinilai memiliki tingkat kemudahan 
dalam infrastruktur, memiliki potensi hasil yang 
besar dan dapat mendukung pertumbuhan 
ekonomi (KEMENHANRI, 2020). 
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Salah satu pertimbangan munculnya 
kebijakan food estate tersebut karena adanya 
prediksi Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) bahwa akan terjadi 
kelangkaan pangan di masa mendatang. FAO 
melihat bahwa tetap hidupnya suplai produksi 
pangan selama masa pandemi Covid-19 
perlu terus diupayakan untuk memastikan 
keselamatan masyarakat secara keseluruhan 
(FAO, 2020). Prediksi tersebut kemudian 
menjadi perhatian serius oleh Pemerintah 
Indonesia untuk melakukan percepatan agenda 
pembangunan sektor pangan. Pemerintah 
Indonesia menariknya menggunakan 
pertimbangan pertahanan negara sebagai 
dasarnya. Padahal di sisi lain situasi kondisi 
pangan di Indonesia tidak ideal apabila melihat 
kebutuhan pangan domestik. 

Gambar 2. Perkiraan Kebutuhan dan 
Ketersediaan Pangan hingga Akhir 2020

pangan tersebut dapat menjadi permasalahan 
baru.

Tidak hanya dari sisi problematika pangan 
di Indonesia saja yang menjadi potensi masalah, 
melainkan juga posisi Menteri Pertahanan 
tentu memiliki dinamika yang khas dalam 
implementasinya. Artikel ini kemudian mencoba 
untuk melakukan identifikasi konteks ketahanan 
nasional melalui konsep Astagrata terhadap 
upaya Pemerintah Indonesia dalam food 
estate. Astagrata sendiri merupakan sebuah 
konsepsi nasional yang melakukan pengaturan 
dan penyelenggaraan kesejahteraan serta 
keamanan ke dalam Tri Gatra (mencakup 
geografis, kekayaan alam, dan kemampuan 
penduduk) dan Panca Gatra (mencakup 
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 
hankam) (Reksohutomo, 1987). Kedelapan 
elemen tersebut menjadi pisau analisis 
pendukung tercapainya ketahanan nasional 
di sektor pangan di era pandemi Covid-19 ini. 
Astagrata dipilih dalam artikel ini karena dapat 
mendeskripsikan secara komprehensif kesiapan 
Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan 
pembangunan food estate bagi keselamatan 
masyarakat Indonesia di tengah ketidakpastian 
dan ancaman kelangkaan pangan yang terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA
Bagian ini akan dibagi ke dalam dua 

subbab yang menjelaskan kerangka konseptual 
yang digunakan dalam artikel. Pertama akan 
disampaikan tentang pengertian konsep food 
security beserta perkembangannya, dan yang 
kedua adalah konsep dari astagrata sebagai 
pisau analisis yang digunakan untuk melakukan 
identifikasi upaya dari Pemerintah Indonesia 
dalam pembangunan food estate di era pandemi 
Covid-19.

Food Security
Secara definisi food security disebutkan 

oleh FAO berdasar World Food Summit tahun 
1996 sebagai “food security exists when all 
people, at all times, have physical and economic 
access to sufficient, safe and nutritious food that 
meets their dietary needs and food preferences 

Sumber: Kementerian Pertanian Republik 
Indonesia (22 Juni 2020) via Data Boks 

KataData (KataData, 2020b)

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian 
besar kebutuhan pangan masyarakat Indonesia 
belum bisa dipenuhi sendiri secara domestik 
pada tahun 2020 ini saja, sisa yang tak dapat 
dipenuhi tersebut tentu juga membutuhkan 
pasokan dari sumber impor dan atau dari sumber 
lainnya. Situasi pandemi ini sesungguhnya justru 
menempatkan ketidakidealan pada sektor 
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for an active and healthy life” (FAO, 2006). 
Definisi tersebut kemudian memiliki empat 
elemen determinan untuk memastikan bahwa 
food security dapat tercapai, yakni ketersediaan 
pangan, akses pada pangan, pemanfaatan 
dan stabilitas (FAO, 2006). Keempat elemen 
determinan di atas tentu memiliki karakteristik 
khas di masing-masing negara menyesuaikan 
dengan kondisi setempat. Pada prinsipnya, 
pangan menjadi sektor yang vital bagi 
keselamatan dan kehidupan masyarakat di dunia 
dengan beberapa tantangan terkini, mulai dari 
pemanasan global, lonjakan jumlah penduduk, 
terbatasnya lahan pertanian hingga dengan 
adanya pandemi.

Situasi global saat ini mulai memberikan 
perhatian serius terhadap permasalahan 
pangan. Hampir di setiap negara di dunia terjadi 
peningkatan harga pangan yang kemudian 
dapat mengakibatkan instabilitas politik, bahkan 
beberapa pemerintahan harus runtuh karena 
gagal mewujudkan food security (Brown, 2012). 
Food security memiliki dampak yang lebih 
besar ketimbang kebijakan di bidang agrikultur, 
sebab di saat bersamaan dunia dihadapkan 
dengan empat tekanan besar yakni untuk 
menstabilkan jumlah populasi, mengentaskan 
kemiskinan, mengurangi konsumsi daging yang 
berlebihan dan merubah kebijakan biofuel 
untuk mendorong penggunaan makanan, tanah 
atau air yang ditujukan untuk memberi makan 
masyarakat (Brown, 2012). Keempat tekanan 
tersebut memiliki konsekuensi keterkaitan 
satu sama lain yang besar. Tekanan-tekanan 
tersebut kemudian memaksa negara-negara 
untuk melakukan upaya persiapan atau bahkan 
penyelamatan food security-nya.

Apabila dilihat pada kawasan yang lebih 
sempit seperti di Asia Tenggara terdapat 
karakteristik yang khas dibandingkan dengan 
kawasan lain. Kawasan Asia Tenggara 
memiliki fokus kebijakan food security yang 
berbasis pada “beras-sentris” khususnya 
untuk memastikan memenuhi kebutuhan 
domestik masing-masing negara (OECD, 2017). 
Meskipun banyak variasi bahan pangan yang 

berkembang di kawasan, namun beras masih 
tetap menjadi komoditi yang masih dominan 
untuk pemenuhan pangan masyarakat. Secara 
kultural “makan” sesungguhnya berarti “makan 
nasi” di kebanyakan bahasa di kawasan Asia 
Tenggara, dengan ditemani ikan, sayuran, sup, 
saus dan bahan pelengkap lainnya (Van Esterik, 
2008). Oleh sebab itu membicarakan tentang 
pangan di kawasan Asia Tenggara sama saja 
mengulas bagaimana upaya pemerintah negara 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas 
beras atau nasi. Sekurang-kurangnya bahasan 
tentang pangan di kawasan Asia Tenggara selalu 
mengutamakan beras (serta olahannya) dan 
baru setelahnya bergeser ke komoditi lainnya, 
seperti jagung, singkong dan seterusnya.

Artikel ini selanjutnya akan melihat 
bagaimana Pemerintah Indonesia untuk 
mengakomodir kebutuhan pangan 
masyarakatnya, yang kurang lebih memiliki 
kemiripan “beras-sentris” seperti kebanyakan 
masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Namun 
secara momentum, konteks kebutuhan pangan 
kali ini diikuti dengan problem pandemi Covid-19 
yang juga dihadapi oleh Indonesia. Tentu 
terdapat dinamika serta karakteristik yang khas 
jika melihat situasi yang tidak biasanya terjadi 
di periode hingga Agustus 2020. Food security 
versi Pemerintah Indonesia ini menjadi situasi 
yang menarik untuk diidentifikasi lebih lanjut 
di tengah ketidaknormalan supply dan demand 
pangan yang terjadi selama ini di Indonesia.

Astagrata
Astagrata seperti yang telah disampaikan 

sebelumnya, terbagi menjadi dua yakni Tri 
Gatra dan Panca Gatra. Pertama, dalam Tri 
Gatra terdapat tiga identifikasi yakni geografis, 
kekayaan alam dan kemampuan penduduk. Pada 
identifikasi geografis, dalam artikel ini kemudian 
akan dilihat apa saja pertimbangan Pemerintah 
Indonesia menetapkan wilayah yang dijadikan 
food estate tersebut. Kemudian pada kekayaan 
alam akan dilihat bagaimana sumber daya 
pendukung yang membuat wilayah tersebut 
ditetapkan sebagai food estate. Terakhir pada 
kemampuan penduduk, akan diidentifikasi 
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bagaimana sumber daya manusia di wilayah 
tersebut dapat memberikan kontribusi langsung 
maupun tidak langsung terhadap pembangunan 
food estate.

Kedua, dalam Panca Gatra terdapat lima 
hal (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya 
dan hankam) yang selanjutnya dalam artikel ini 
akan diidentifikasikan sebagai berikut. Perihal 
ideologi, artikel ini akan melihat bagaimana 
ideologi Indonesia menjadi panduan konsep, 
strategi dan operasi dalam pembangunan food 
estate. Berikutnya dalam hal politik, konstelasi 
politik terkini yang dihadapi Pemerintah 
Indonesia tentu memberikan pengaruh dalam 
kebijakan food estate. Selanjutnya dalam hal 
ekonomi merupakan aspek yang menentukan 
keberhasilan dari implementasi gagasan 
food estate yang sedang dikebut karena 
pertimbangan ekonomi selalu menjadi prioritas 
pertimbangan dari pemerintah. Kemudian untuk 
perihal sosial budaya akan melihat bagaimana 
kondisi setempat dengan pendekatan kultural 
yang ada. Terakhir dalam hankam (pertahanan 
dan keamanan), bagian ini menjadi hal yang 
strategis mengingat kebijakan food estate oleh 
Pemerintah Indonesia dikategorikan sebagai 
bagian dari pertahanan. Ulasan tentang hankam 
tersebut akan memiliki keterkaitan yang erat 
dengan problem food security yang dihadapi 
Indonesia.

METODE
Artikel ini menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi 
digunakan untuk memberikan gambaran 
secara utuh pada konteks yang dibahas dalam 
artikel. Metode kualitatif dalam ilmu Hubungan 
Internasional biasanya menempatkan satu atau 
sedikit dari kebijakan suatu negara dengan proses 
pembuatan keputusannya yang dapat ditelusuri 
dalam tingkatan sejarah-mikro (Klotz, 2008). 
Sementara dalam artikel ini sendiri, deskripsi 
digunakan untuk membahas konteks pandemi 
yang membuat Pemerintah Indonesia melakukan 
akselerasi kebijakan pangan (food estate) pada 
tahun 2020 dengan tujuan memastikan negara 

dapat menghadapi kelangkaan yang diprediksi. 
Sekaligus menempatkan sektor pangan sebagai 
salah satu hirauan pertahanan di Indonesia.

Pengambilan data yang dilakukan dalam 
artikel ini selanjutnya adalah menggunakan 
metode penelusuran literatur. Derajat literatur 
yang diambil memiliki karakteristik yang berbeda 
satu sama lain untuk menjadi referensi di dalam 
artikel (Roselle, 2016). Literatur yang digunakan 
dalam artikel ini antara lain dari sumber-sumber 
resmi pemerintah, berupa dokumen, pernyataan 
dan rilis yang dapat diakses oleh publik. Artikel ini 
kemudian juga didukung dengan menggunakan 
sumber-sumber lain seperti berita, dokumen 
dan pernyataan yang didapat dari sumber 
lainnya apabila dinilai memiliki kesesuaian 
dengan konteks yang dibahas dalam artikel ini.

HASIL & PEMBAHASAN
1. Secara global Covid-19 merenggut hampir 

700.000 ribu korban jiwa, di tingkat nasional 
sendiri Covid-19 hampir mencapai angka 
5.000 jiwa, dengan perkiraan kerugian 
ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. 
(Indo 111.455 kasus, kematian 5.236 jiwa, 
case fatality rate/ angka kematian yang 
disebabkan oleh penyakit 4,68%)

2. Di sisi lain, pandemi tidak hanya 
menimbulkan ancaman bagi korban jiwa 
namun juga telah menimbulkan tantangan 
dalam dimensi lain yaitu ancaman 
kerentanan pangan. Karakteristik pandemi 
COVID-19 yang memaksa Pemerintah untuk 
menerapkan kebijakan yang bertujuan 
untuk meminimalisir kontak fisik serta 
melakukan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) di beberapa daerah membuat 
produktifitas terhambat di segala lini. 

3. Secara sederhana, ketahanan pangan 
dimaknai sebagai ketersediaan akses 
terhadap sumber makanan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan dasar (Siche, 
2020). Dalam konteks ketahanan pangan, 
PSBB telah mengganggu proses produksi, 
distribusi hingga konsumsi bahan pangan 
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sehingga muncul disrupsi atas ketiga proses 
tersebut. 

4. Dalam tataran produksi, muncul 
kekhawatiran menurunnya produksi gabah 
hingga 50% pada masa tanam I April 
2020 sehingga berpontensi mengganggu 
produksi beras. Selain karena masalah 
iklim dan cuaca yang kurang mendukung, 
keterlambatan masa tanam sebagai akibat 
pengaruh dari pandemi juga turut menjadi 
faktor penentu menurunnya produktifitas 
pangan yang kemudian berimplikasi 
pada kenaikan harga (Hidayat, 2020). 
Kekhawatiran ini muncul karena Bulog 
mencatat konsumsi beras nasional per 
bulan rata-rata mencapai 2,5-3 juta ton 
namun cadangan beras nasional hanya 1,4 
juta ton. 

5. Kekhawatiran akan munculnya dampak 
ikutan terhadap kenaikan harga beras 
adalah turut naiknya harga bahan pangan 
strategis lainnya seperti gula, daging 
telur dan sebagainya sebagai akibat dari 
kelangkaan barang. 

6. Sementara itu dalam tataran distribusi dan 
konsumsi, COVID 19 turut mendisrupsi 
rantai distribusi pangan. Pandemi juga 
berdampak terhadap menurunnya daya 
beli masyarakat, hal ini dipeparah dengan 
pemberlakuan PSBB di beberapa daerah 
yang berdampak kepada pembatasan jam 
operasional pasar yang semula 24 jam 
menjadi 10 jam sehingga sehingga hasil 
panen produk-produk pertanian tidak 
dapat terserap dengan maksimal dan 
mengakibatkan harga barang menjadi 
sangat murah. Di beberapa kota seperti 
Kota Malang bahkan petani membagi-
bagikan hasil pertaniannya kepada warga 
karena frustasi akibat produk pertanian 
tidak terserap pasar. 

7. Secara umum jika dilihat memang benang 
merah antara pandemi dan ketahanan 
pangan sangat tidak terlihat namun 
pemaparan diatas menunjukkan  gambaran 
bagaimana pandemi berdampak terhadap 

supply chain pangan sekaligus berkorelasi 
terhadap ketahanan pangan suatu negara. 
Menariknya, di masa pandemi, petani 
sebagai produsen makanan justru menjadi 
pihak yang paling terdampak dalam 
ancaman krisis pangan padahal petani 
adalah profesi tunggal penyedia pangan 
yang idealnya mampu bertahan di tengah 
pandemi (Utami, 2020).

SIMPULAN
Artikel ini selanjutnya masih membutuhkan 

pembaharuan didasarkan pada perkembangan 
terkini yang terjadi di Indonesia. Pandemi 
Covid-19 ini kemudian membuat Pemerintah 
Indonesia membuat langkah-langkah adaptif 
untuk dapat menyelematkan keselamatan 
masyarakatnya. Sektor pangan merupakan 
sektor vital yang diprediksi dan ditetapkan 
dapat menjadi ancaman kehidupan di 
masa mendatang akibat pandemi Covid-19. 
Pernyataan strategis bahwa pangan adalah 
bagian dari pertahanan negara merupakan 
bentuk keseriusan serta urgensi yang dirasakan 
oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat segera 
dilakukan percepatan. Percepatan tersebut perlu 
dilakukan mengingat banyaknya ketidakstabilan 
secara sosial-politik yang terjadi di tengah 
masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Brown, L. R. (2012). Full Planet, Empty Plates. 

Norton.

FAO. (2006). Policy Brief - Food Security. http://
www.fao.org/fileadmin/templates/
faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_
Security_Cocept_Note.pdf

FAO. (2020). Key Messages, Novel Coronavirus 
(Covid-19). http://www.fao.org/2019-
ncov/en/

Hidayat, R. (2020). Nasib Buram Petani dan 
Peternak di Tengah Pandemi COVID-19. 
TIRTO.ID. https://tirto.id/nasib-buram-
p e t a n i - d a n - p e t e r n a k- d i - t e n ga h -
pandemi-covid-19-eNpo



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 43 | September 2020 9

KataData. (2020a). Kasus Covid-19 
Bertambah 1.893 Kasus (Minggu, 
9/8). https://databoks.katadata.co.id/
datapublish/2020/08/09/Kasus-Covid-
19-Bertambah-1893-Kasus-Minggu-98#

KataData. (2020b). Perkiraan Kebutuhan dan 
Ketersediaan Pangan hingga Akhir 
2020. https://databoks.katadata.co.id/
datapublish/2020/06/22/perkiraan-
kebutuhan-dan-ketersediaan-pangan-
hingga-akhir-2020#

KEMENHANRI. (2020). Wamenhan: Kekuatan 
Ketahanan Pangan Tak Kalah Penting 
dengan Kekuatan Senjata. https://www.
kemhan.go.id/2020/06/23/wamenhan-
kekuatan-ketahanan-pangan-tak-kalah-
penting-dengan-kekuatan-senjata.html

Klotz, A. (2008). Case Selection. 
In Qualitative Methods in 
International Relations. https://doi.
org/10.1057/9780230584129_4

OECD. (2017). Building Food Security and 
Managing Risk in Southeast Asia. OECD 
Publishing. https://doi.org/https://doi.
org/10.1787/9789264272392-en.

Reksohutomo, W. (1987). Meningkatkan 
Ketahanan Nasional Dalam Bidang Sosial-
Budaya Lewat Jalur Mahasiswa. 1(1). 
https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.7445

Roselle, L. (2016). Research and Writing in 
International Relations. In Research 
and Writing in International 
Relations. Routledge. https://doi.
org/10.4324/9781315508498

SETKABRI. (2020). Bukan Hanya Alutsista, 
Presiden: Ketahanan Pangan Bagian dari 
Pertahanan. https://setkab.go.id/bukan-
hanya-alutsista-presiden-ketahanan-
pangan-bagian-dari-pertahanan/

Siche, R. (2020). What is the impact of COVID-19 
disease on agriculture? Scientia 
Agropecuaria. https://doi.org/10.17268/
sci.agropecu.2020.01.00

Utami, D. W. (2020). Ketahanan Pangan dan 

Ironi Petani di Tengah Pandemi COVID-19. 
https://kependudukan.lipi.go.id/id/
b er i ta/53-men catatcov i d19/879-
ketahanan-pangan-dan-ironi-petani-di-
tengah-pandemi-covid-19

Van Esterik, P. (2008). Food culture in Southeast 
Asia. Greenwood Press.

Wiswayana, W. M. (2020). Wabah Covid-19 
di Indonesia: Ancaman dan Sistem 
Pertahanan Negara. In Y. Effendi & M. Z. 
Achsin (Eds.), Glokalisasi: Gerakan Sosial, 
Kewargaan dan Komunitas Lokal (p. xviii 
+ 160). Inteligensia Media.

Zimmer, C. (2015). A Planet of Viruses. In A Planet 
of Viruses. https://doi.org/10.7208/
chicago/9780226320267.001.0001



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 43 | September 202010



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 43 | September 2020 11
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ABSTRAK: Paper ini bertujuan untuk menjelaskan dan enganalisis formulasi kebijakan luar negeri 
Indonesia dalam klaim sepihak China terhada wilayah Laut Natuna bagian Utara.Klaim tersebut didasari 
oleh argumentasi China bahwa wilayah tersebut adalah wilayah tradisional pencarian ikan China.
Paper ini menggunakan metode kualitatif analisis dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka. 
Hasil yang didapat kan bahwa formulasi model kebijakan luar negeri Indonesia terhadap klaim China 
di wilayah Laut Natuna Utara adalah menggunakan pendekatan diplomatic. Hal ini relevan dengan 
karakter Indonesia sebagai Negara middle power.Dilomasi middle power selalu menjadi katalisator, 
fasilitator dan menejer dalam penyelesaian konflik kawasan regional atau internasional. Kondisi ini 
sesuai juga secara teori dengan model kebijakan luar negeri yang di desain oleh John Lovell yakni 
menggunakan metode akomodasi.Lebih lanjut, kondisi ini  sesuai juga dengan karakter kebijakan luar 
negeri dalam teori Mandala yang disebut dengan Asana.

Kata Kunci: Kebijakan luar negeri Indonesia, Natuna,middle power, diplomasi,teori mandala

ABSTRACT: This paper aims to explain and analyze the formulation of Indonesia’s foreign policy in 
China’s unilateral claim to the North Natuna Sea area. This claim is based on China’s argument that this 
area is a traditional Chinese fishing area. This paper uses a qualitative method of analysis with analysis 
data collection techniques. References. The results obtained are that the formulation of Indonesia’s 
foreign policy model on China’s claims in the North Natuna Sea area uses a diplomatic approach. This 
is relevant to Indonesia’s character as a middle power country. Middle power democracy has always 
been a catalyst, facilitator and manager in resolving regional or international conflicts. This condition 
is also in theory consistent with the foreign policy model designed by John Lovell, namely using the 
accommodation method. Furthermore, this condition is also consistent with the character of foreign 
policy in Mandala theory called Asana.

Keywords: Indonesian foreign policy, Natuna, middle power, diplomacy, mandala theory
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PENDAHULUAN
Wilayah yang memiliki geografis dan 

demografis yang strategis ,berpotensi mengalami 
ancaman baik tradisional dan non tradisional 
dalam bidang pertahanan dan keamanan. 
Pertahanan  adalah kemapuan negara menjaga 
dirinya dari ancaman dan rongrongan aktor 
lainya baik dari dalam maupun luar negeri. 
Pertahanan erat kaitannya dengan keamanan 
dimana keamanan adalah kondisi dimana 
negara bisa melindungi nasibnya. Sederhananya 
adalah pertahanan adalah instrumen yang 
bernuansa teknis sedangkan keamanan adalah 
sifat kebebasan yang bernuansa ideasional 
atau rasional. Ideasional yang dimaksud adalah 
keamanan itu kadang hanya sebuah presepsi 
yang dibangun karena konstruksi sosial. 
Sehingga, keamanan itu kemampuan awalnya 
adalah upaya membangun psikologis, rasionalis, 
birokratis dan teknis. Ketika negara mampu 
menghadapi ancaman-ancaman itu maka 
disitulah daya elastis negara sehingga mampu 
bertahan atau penulis sebut dengan ketahanan 
atau daya lenting. Situasi ini kemudian yang 
dialami Indonesia di laut Natuna yang secara 
geopolitik adalah milik Indonesia dan diakui 
oleh UNCLOS 1982. Tentunya sikap asertif China 
tersebut mengancam keamanan baik nasional( 
Indonesia) maupun regional (ASEAN).

Barry Buzan (1991) menyebutnya 
terminologi keamanan itu sendiri berasal dari 
kata “secures”. Secures merupakan gabungan 
dari kata “se” yang berarti tanpa dan “curus” 
yang berarti bebas dari bahaya dan ketakutan. 
Keamanan pada dasarnya berbicara tentang 
bagimana terbebas dari ancaman. Artinya isu 
keamanan adalah isu yang memastikan negara 
dan segala sesuatu yang ada dalam negara 
aman dan bebas dari ancaman. Andi Widjajanto 
menyebutnya ketika suatu negara aman 
atau stabil maka negara tersebut harus bisa 
memastikan keamanan negaranya, keamanan 
insani dan keamanan publik. 

Ukuran inilah yang menjadi fondasi 
dasar bahwa negara tersebut bisa dikatakan 
aman. Lebih lanjut, keamanan pada dasarnya 

berbicara tentang daya tahan atau ketahanan. 
Negara ketika bisa terbebas dari ancaman maka 
sebenarnya negara tersebut bisa bertahan atau 
bisa menahan gempuran ancaman baik yang 
datangnya dari luar maupun dari dalam. Dengan 
demikian, keamanan yang hasil akhirnya adalah 
ketahanan merujuk pada bebas dari atau 
bebas untuk yang kemudian dikatakan dengan 
survival, self help. Menurut Barry Buzan (1991), 
keamanan yaitu:

Security is primarily about the fate of 
human collectivities. .about the pursus it of 
freedom from threat. The bottom lines is about  
survival, but it also includes a substantial range 
of concerns about the condition of existence.. 
Security is affected by factors in five major 
sectors: military, political, economic, societal, 
and environmental

Salah satu ancaman pertahanan dan 
keamanan bagi Indonesia adalah munculnya 
agresifitas China di Laut China Selatan yang 
berebespadasalah satu wilayah kedaulatan 
Indonesia yakni laut Natuna bagian utara. 
China yang asertif mencoba mengkalim 
wilayah tersebut secara sepihak yang tentunya 
bertentangan dengan hukum internasional. 
Konflik Laut China Selatan (LCS) yang semakin 
memanas dengan hadirnya Amerika bersama 
aliansinya serta China bersama aliansinya  
membuat stabilitas regional semakin tidak 
kondusif. Situasi ini membuat Indonesia 
harus mengambil sikap. Sikap pertama adalah 
mengamankan kedaulatanya dan sikap kedua 
adalah memimpin negara-negara di ASEAN 
untuk bersikap rasional dan tidak terprovokatif. 
Mengapa ni penting 1) Indonesia adalah pendiri 
ASEAN dimana ASEAN selalu menjadi soko 
guru kebijakan luar negeri dan diplomasinya, 
2) Indonesia adalah negara dengan kapasitas 
militer terkuat di ASEAN sehingga bisa menjadi 
pelindung bagi negara lainya 3) kedaulatan, 
keamanan dan ketertiban kawasan adalah 
domain bersama 4) diplomasi pertahanan 
adalah solusi terbaik dalam menekan asertifnya 
China di Laut China Selatan dengan bentuk 
Collective security.
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Penulis beragumen Indonesia sebagai 
negara dengan basis middle power, tidak 
selayaknya memanaskan diri dalam klaim 
China tersebut. Indonesia yang terkenal 
sebagai negara yang selalu menjadi mediator 
tentunya adalah bekal buat Indonesia mampu 
menyelesaikan situasi ini dengan persuasif. 
Memanasnya situasi ini karena masing-masing 
negara tidak bisa mengontrol rasionalitasnya 
untuk konfrontasi. Masing-masing negara 
sepertinya ingin menunjukan kapasitasnya 
untuk bisa menguasai. 

Prespektif keamanan maritim menurut 
Julian Corbett bahwa makna maritim pada tiga 
situasi strategi yakni sea denial yaitu kemampuan 
negara bisa encegahan yang dilakukan oleh 
negara dengan pola komunikasi dimana Negara 
mencegah agar wilayah tersebut tidak dikuasai 
oleh negara lain. Metode ini dengan memastikan 
dua hal yakni komunikasi kelembagaan internal 
dan komunikasi aliansi eksternal. Selain itu, 
sea control atau situasi negara bisa mengonrol 
laut dengan pengerahan armada ada posisi 
wilayah yang menjadi target kekuatan lain. 
Artinya posisi ini bisa dikatakan dengan posisi 
deterrence sebagai upaya penaklukan psikologis 
kepada lawan. Dan terakhir power projection, 
situasi ini memaksa negara untuk bertahan 
dan menyerang karena situasi dimana wilayah 
berpotensi untuk direbut oleh kekuatan lain. 
Oleh sebab itulah artikelini akan menganalisis 
model strategi formulasi kebijakan luar negeri 
Indonesia terhadap asertifnya China di Laut 
Natuna bagian Utara. 

TINJAUAN PUSTAKA
a. Pertahanan dan Keamanan Prespektif 

Mandala
Mandala sebagai sebuah Teori Hubungan 

Internasional Non Barat menawarkan sebuah 
prespektif baru. Mandala sebagai sebuah refleksi 
pemikiran dalam hubungan internasional lahir 
dari gagasan Chankya dalam  Arthasashtra 
Kautilya (298-322 SM).Kata kunci dari teori ini 
adalah tentang memaknai lingkungan strategis. 
Poin utamanya adalah lingkungan itu akan 

menciptakan kawan dan lawan. Sehingga, 
kepala Negara sebagai kekuatan utama dalam 
mengontrol lingkungan strategis. Raja Mandala 
adalah situasi dimana Negara tersebut menjdi 
pemimpin aksi. Teori merumuskan enam fondasi 
formulasi kebijakan luar negeru dan diplomasi 
yang akan dikeluarkan oleh negara dalam situsi 
yang berbeda. Adapun enam istilah tersebut 
adalah a) Sandhi yang dimaknai dengan sebagai 
bentuk kebijakan untuk terlibat dalam perjanjian 
aliansi. Tujuanya adalah untuk memperkuat 
pembangunan serta memrekuat kekuatan untuk 
mengalahkan lawan, b) Vigraha   merupakan 
kebijakan konfrontatif yang bisa dilakukan oleh 
Negara yang kuat. Kebijakan ini sebagai bentuk 
penunjukan kekuatan diantara penguasa, c) 
Asana merupakan kebijakan bersikap netral 
ketika negara tersebut memiliki status negara 
yang sama, d) Yana adalah kebijakan rasional 
Negara untuk memutuskan berperang. Hal ini 
menyangkut kalkulasi kekuasaan dan kekuatan. 
Logistik dan bala tentara, e) Samsraya merupakan 
kebijakan yang meminta perlindungan kepada 
Negara yang memiliki kekuasan dan kekuatan 
tertitinggi agar tidak mudah diekspansi. Hal 
ini biasanya dilakukan oleh Negara kecil dan f) 
Dvaidhibhava adalah kebijakan yang dirumuskan 
untuk meminta perlindungan damai dari raja 
tertentu agar bisa memperoleh kekuatan 
untuk bisa bermusihan dengan dengan raja 
lainya. Penulis menyimpulkan bahwa dari enam 
pola kebijakan luar negeri di atas setidaknya 
menunjukan empat hal yakni Negara kuat (great 
power) yakni Sandhi dan Vigrha, kemudian 
Negara netral atau middle power yakni Asana, 
Negara lemah ( less power) atau Samsraya dan 
negara bermuka dua atau raison the state serta 
Dvaidhibhava dan Negara deliberative state atau 
Yana  (Shahi, 2019) (Bist, 2020) (Dellios, 2003).

b. Formulasi Model Kebijakan Luar Negeri
James Rosenau menejelaskan Intinya 

kebijakan poltik luar negeri adalah serangkayan 
proses artikulasi dari prinsip, gagasan dan 
ide serta prinsip yang diambil dari konstruksi 
pluratif nasional dengan tujuan untuk mencapai 
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kepentingan nasional negara tervebut. Rosenau 
juga menyebutnya sebagai kombinasi antara 
internal life dan external needs (Rosenau, 1971) 
(Rosenau 1974) (Rosenau, 1981). 

Lebih lanjut, Tunas (1965) menjelaskan 
kebijakan luar negeri berfokus pada interaksi 
berkelanjutan antara aktor dan lingkungan 
mereka. Untuk memahami dan menjelaskan 
kebijakan luar negeri, mereka memperhitungkan 
konteks  internasional. Distribusi kekuatan 
antar negara dan pengaruh para pemangku 
kepentingan transnasional dan organisasi antar 
pemerintah secara parsial menentukan kebijakan 
luar negeri. Pemerintah yang mengadopsi 
kebijakan politik  luar negeri memandang sistem 
internasional melalui filter mereka sendiri, yang 
mungkin budaya, organisasi atau kognitif. Karena 
itu, untuk memahami dan menjelaskan kebijakan 
luar negeri, itu juga penting untuk mempelajari 
dinamika domestik negara bagian dan proses 
pengambilan keputusan (Jean Frédérik Morin, 
2018). Dengan demikian formulasikebijakan luar 
negeri ini akan digunakan dalammodelanalisis 
kebijakan luar negeri.

PEMBAHASAN
Studi kebijakan politik luar negeri ada 

banyak teori dan asumsi yang coba menjelaskan 
fenomena ini. Berangkat dari asumsi bahwa 
kebijakan  politik luar negeri sebuah negera 
bukan hanya bisa dilihat dari kebutuhan politik 
domestik yang di tujukan kepada Negara lain, dan 
atau respon terhadap Negara lain dalam sebuah 
sistem internasional. Dalam artian pendekatan 
yang ada sistemik dan analitik yang bertumpu 
pada kebutuhan internal dan ekternal. Namun 
yang perlu dipahami adalah kebijakan luar 
negeri merupakan sebuah peristiwa yang central 
mystery yang akan susah ditebak objeknya 
secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada 
akan susah menemukan informasi yang 100% 
murni tentang proses perumusan kebijakan luar 
negeri sebuah Negara. Objeknya memang ada 
tetapi sifatnya kabur (Warsito, 1998).

Lebih lanjut, (Holsti, 2016) mengataan 
bahwa kebijakan politik luar negeri bukan 

hanya permainan kekuasaan dan strategi, tetapi 
diresapi dengan ide, mitos, dan bahkan agama. 
Istilah reorientasi mengacu pada niat pembuat 
kebijakan untuk melakukan restrukturisasi 
hubungan bangsa mereka dengan negara 
lain. Untuk sebagian besar negara, hubungan 
eksternalnya, berbagai tindakan dan transaksi 
yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat 
dengan yang aktor lain  terkadang secara acak 
diarahkan melintas batas negaranya.  Selain itu, 
Tunas dan Tunas (1965) menjelaskan kebijalan 
luar negeri berfokus pada interaksi berkelanjutan 
antara aktor dan lingkungan mereka. Untuk 
memahami dan menjelaskan kebijakan luar 
negeri, mereka memperhitungkan konteks  
internasional. Distribusi kekuatan antar negara 
dan pengaruh para pemangku kepentingan 
transnasional dan organisasi antar pemerintah 
secara parsial menentukan kebijakan luar negeri. 
Pemerintah yang mengadopsi kebijakan politik  
luar negeri memandang sistem internasional 
melalui filter mereka sendiri, yang mungkin 
budaya, organisasi atau kognitif. Karena itu, 
untuk memahami dan menjelaskan kebijakan 
luar negeri, itu juga penting untuk mempelajari 
dinamika domestik negara bagian dan proses 
pengambilan keputusan (Jean Frédérik Morin, 
2018) 

Formulasi kebijakan politik luar negeri 
Indonesia dengan fondasi pemikiran para ahli 
di atas tentunya memiliki tantangan apalagi 
Indonesia sebagai negara maritim.Saat ini yang 
menjadi salah satu fokus Indonesia adalah Laut 
Natuna bagian utara. 

Pulau Natuna berdasarkan posisi 
geografisnya berdekatan dengan Laut China 
Selatan yang merupakan bagian dari Provinsi 
Kepulauan Riau, Indonesia. Dalam prespektif 
sejarah pulau masuk dalam wilayah geografis 
kerajaan Pattani dan dan Johor diMalaysia 
sejak tahun 1957. Namun setelah berjalannya 
waktu kepulauan Natuna yang memiliki tujuh 
anakpulau masukdalamwilayah kepulauan 
Riau atau Kesultanan Riau. Sejakitulah 
,Indonesia mendaftarkan pulau Natuna sebagai 
bagian darikedaulatannya pada18mei11956 
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diPBB sebagaiupayamelegalisasiwilayah 
tersebut(Gischa, 2020).

Indonesia sebagai negara dengan berbasis 
kepulauan tentunya memiliki tantangan 
konfrontasi dengan negara tetangganya. Hal 
tersebut kemudian berimbas puladengan 
wilayah pulau Natuna ini. Fakta sejarah hubungan 
Indonesia yang selalu merenggang soal wilayah 
kedaulatan negara menjadikan kedua negara 
sering berkonflik tentang wilayah batas laut. 
Konflik Indonesia dengan Malaysia tentang 
Natuna memang sudah sejak lama karena 
Malaysia juga mengklaim wilayah tersebut. 
Namun pada tahun pada tahun 1962-1966 
Malysia tidak melanjutkan klaim tersebut secara 
berkepanjangan.Tentunya hal ini tidak terlepas 
dari posisi strategis wilayah pulau Natuna yang 
menyimpan potensi sumber daya alam yang 
baik untuk eksploitasi demi kemakmuran rakyar.  

Tntangan Indonesia lainya adalah dalam 
pengelolaan pulau Natuna adalah prilaku 
illegal yang dilakukan oleh nelayan China yang 
mencuriikan di  wilayah Natuna tersebut. 
Tepatnya hal yang menggemparkan ketika 
nelayan China dikawal oleh coast guard China 
yang untuk mencuriikan di wilayah Natuna. 
Kejadian ini pada tanggal 31 desember 2019 lalu 
yang yabf membuat Indonesia meradang . Kapal 
China tersebut melanggar wilayah Zona Ekonomi 
Esklusif Indonesia yang telah diakui oleh hukum 
laut internasional. Akibatnya Presiden Indonesia 
dan Mentri Luar Negrri Indonesia merespons 
tindakan tersebut bahwa seluruh wilayah 
Indonesia telah diakui oleh UNCLOS 1982. 
Dan setiap negara wajib menghargai hukum 
internasional sebagai bentuk kehormatan dan 
legitimasi.   

Legitimasi ZEE Laut natuna utara sebagai 
wilayah NKRI , sesuai dengan pasal 73 UNCLOS 
Indonesia sebagai coastal state yang diberi 
wewenang untuk membuat peraturan seperti 
lintas damai, pencemaran, pengawasan imigrasi, 
bea cukai, quarantee dan lain-lain) memiliki hak 
untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi 
dan mengontrol sumber daya alam pada 
wilayah ZEE. Selain itu, tertuang dalam Pasal 58 

UNCLOS 1982 tertuang bawha Negara lain harus 
menghormati danmenghargai setiapperaturan 
yang dibuat oleh oleh Indonesia sebagai coastal 
state.

Definisi ZEE Indonesia terdapat dalam 
ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983 (H. 
M. Fauzan, 2017) yaitu Zona Ekonomi Ekslusif 
Indonesia aadalah jalur luar  dan berbatasan 
dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana 
yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 
yang berlaku tentang perairan Indonesia yang 
meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air 
di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) 
mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah 
Indonesia. (Likadja, 1988)

Klaim wilayah pulau Natuna tentunya tidak 
terlepas dari kliam China terhadap sembilan garis 
putus-putus di Laut China Selatan yang dimulai 
sejak tahun 1947. Konsekuensi  klaim sepihak 
tersebut menjadikan stabilitas regional ASEAN 
semakin memans. China berkonflik dengan 
beberapa negara lain seperti Filipina, Vietnam, 
Malaysia dan termasuk Indonesia. Salah satu 
upaya Indonesia untuk merespons kebijakan 
tersebut kemudian merubah nama Natuna 
menjadi Laut Natuna Utara yang masih menjadi 
bagian wilayah Propinsi Kepulauan Riau. 

Namun sejak lama tepatnya pada tanggal 
19 Juni 2016, Juru Bicara Kementerian Luar 
Negeri China, Hua Chunying memberikan 
pernyataan yang berisi bahwa kegiatan 
perikanan yang dilakukan tiongkok di ZEE 
Indonesia di Laut Natuna Utara adalah sebagai 
wilayah penangkapan ikan tradisional mereka, 
atau traditional fishing ground. Setalah klaim 
dari Indonesia mengenai Laut Natuna Utara, 
kapal-kapal China masih banyak melakukan 
pencurian ikan di Laut Natuna Utara. (wirawan, 
2016).Kondisi ini tentunya tidakrelevan dengan 
hubungan internasional yang saling menghargai 
dan menghromati. Kedua Negara harusnya 
China menjadikan hukum laut sebagai fondasi 
kebijakan luar negerinya untuk mengklaim 
wilayah Laut Natuna Utara.

Penulis mencoba menganalisis operasional 
teori  dalam kasus Natuna bagian Penulis 
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berargumen bahwa Indonesia harus kembali 
lagi pada status negaranya yakni middle 
power. negara middle power Indonesia harus 
kembali pada orientasi politik luar negerinya 
yang diimplementasikan melalui dipomasi. 
Dalam konteks pemaknaan keamnan maritim 
Indonesia harus menempuh dua situasi yakni 
see denial dimana Indonesia harus menjadi 
penggerak komunkasi dilevel regional. Fortuna 
Anwar menyatakan bahwa karakter diplomasi 
negara middle power adalah menjadi katalisator 
dimna melalui komunikasi ini Indonesia harus 
menggagas peretemuan konstruktif melebitakan 
disemua actor yang terlibat.Posisi regional 
kawasan yang sedang anarkis harus dihadapi 
dengan otimis rasionalis dengan pendekatan 
diplomatis. 

Selain itu, middle power berkarakter 
fasilitator, pada situasi ini Indonesia harus 
memimpin peretamuan regional untuk menekan 
asertifnya China. Dalam konteks keamanan 
maritime sea power memang bisa dilakukan 
Indonesia hanya untuk mencegah deterrence 
bukan konfrontasi. Posisi ini akan menentukan 
posisi Indonesia bahwa secara psikologis 
Indonesia siap bertahan melindungi wilayahnya. 
Walaupun secara kalkulasi eralatan pertahanan 
dan keamana belum tentu menang.  Indonesia 
pernah menggagas Code of Conduct Laut China 
Selatan sebagai konvensi rivalitas negara-negara 
kawasan yang harus dikontrol. Sebab apabila 
negara-negara tidak memiliki rasional, ideasional 
bahwa perang adalah hanya menimbulkan 
kehancuran maka egoisitas anarkis akan 
tercipta. Poin terakhir adalah Indonesia sebagai 
negara menejer dimana selalu mengawsi dan 
pemimpin aksi. Pada poin ini Indonesia harus 
mengambil  posisi asana atau posisi netral 
Indonesia tidak boleh mengibah atau condong 
pada satu sisi kerna Indonesia bermitra dengan 
semua. Ibaratnya adalah Indonesia ada dalam 
sebuah lautan dimana disekitaranya ada hewan 
gans, baik itu paus, piranha, hiu dan ikan ganas 
lainya yang siap memangsanya. Posisi strategis 
ini dalam emeknai lingkungan strategis adalah 
Indonesia tidak boleh menciptakan lawan tetapi 

meperbaynyak teman. Penulis berfikir Indonesia 
dan China sudah bermitra sudah sejak lama dan 
tidak mungkin China akan mencamplok wilayah 
Natuna Utara dengan klaim sepihak. Saat ini 
dunia bukan kondisi ekspansionis dan alienisasi. 

 Teori Mandala menekankan perlunya 
Negara untuk taat pada dharma atau nilai yang 
dianggap baik. Dharma yang dimaksudkan disini 
adalah semua aturan yang telah disepakati 
bersama dan dianggap baik secara bersama-
sama. Sehingga, penghargaan terhadap 
kedaulatan merupakan posisi rasional untuk 
bisa menekan konflik. Oleh sebab itulah hokum 
internasional harus menjadi fondasi dasar 
Negara dalam pemahaman kedaulatan. Disis 
lainya adalah penghormatan kedaulatan diukur 
ula dari Negara tersebut menginterprtasikan 
hokum internasional kedalam hokum nasional. 
Indonesia telah mebuat aturan Ruang Tata 
Kelola Wilayah yang menjadi aturan dalam 
menjaga wilayah NKRI untuk tidak diancama, 
di perebutkan atau diambil oleh Negara lain. 
Lebih lanjut, yang bisa dilakukan Indonesia 
adalah membentuk collective security. Acharya 
menyampaiakn tiga poin inti dari konsep ini a) 
keamanan non tradisional adalah mengancam 
Negara. Penulis berargumen bahwa klaim China 
terhada wilayah Natuna merupakan ancaman 
tradisional dan juga akan berdampak pada 
ancaman non tradisional kedepannya. B) habit 
of dialogue, pada poin ini Indonesia harus lebih 
menekankan pendekatan diplomatis dari pada 
konfrontasi. Itu artinya dengan posisi Indonesia 
yang strategis baik di IORA, Indo Pasifik- ASEAN, 
dan bahkan menjadi dewan keamanan tidak 
tetap BB merupakan ruang, instrument yang baik 
bagi Indonesia untuk menekan China melalui 
negosiasi. Artinya China bisa dipermalukan di 
forum-forum tersebut jika tidak memiliki dasar 
kaliam dan c) persoalan keamanan adalah 
persoalan bersama, yaitu dimana dengan 
memanasnya situasi di laut China Selatan dan 
juga mendera posisi Indonesia maka Indonesia 
harus berinisiatif untuk menjaga netralitas dan 
sentralitasnya sebagai Negara netral Netral 
bukan berarti tidak bisa ganas. Tapi netral 
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harus tegas dan mampu menempatkan posisi 
strategisnya. Dengan demikian, penting kiranya 
Indonesia harus menjadi katalisator, fasilitator 
dan menejer dalam mempertemukan semua 
aktor yang memans di Laut China Selatan 
termasuk meminta pertanggung jawaban China 
atas klaim Pulau Natuna Utara. Indonesia harus 
bisa mempertemukan dua hal yakni a0 aktor 
yang terlibat dalam konfli dan b) actor yang 
menjadi trigger. Amerika Serikat adalah trigger 
dalam situasi ini sehingga pertemaun antara 
Amerika, China dan aktor yang berkonflik 
sangat penting. Itu artinya metode negosiasi 
yang digunakan adalah Readyness dalam istilah 
William Zartman. Sebab dunia anarkis itu dalah 
seperti puzzel yang terpecah-pecah sehingga, 
dengan mencocokan adalah poin mendasar 
untuk menyelesaikan persoalan ini termakuk 
klaim terhadap Natuna Utara.

Menurut John Lovel setiap negara yang 
mengembangkan kebijakan luar negeri berusaha 
menerapkan tipe strategi, ada 4 tipe strategi 
yang dicetuskan oleh John Lovell :Struktur 
Sistem Politik, Persepsi Elit Politik, Kapabilitas 
Dalam Negeri dan Strategi Negara-Bangsa Lain 
Menyikapi situasi ini terdapat 4 tahap strategi 
kebijakan luar negeri yaitu yang diantaranya: 
a. Leadership Strategy: Leadership strategy 

atau strategi pemimpin ini mengganggap 
suatu negara memiliki kapabilitas yang 
superior atau dapat dikatakan memiliki 
kapabilitas yang tinggi sehingga strategi 
negarabangsa lain hanyalah sebagai 
pendukung dari kebijakan yang diambil 
oleh negara tersebut.

b. Concordance Strategy: Dalam Concordance 
strategy disini penulis akan mengistilahkan 
2 negara-bangsa. Negara pertama ialah 
negara-bangsa A adalah negara yang 
memiliki kapabilitas yang tinggi atau 
dapat dikatakan sebagai negara-bangsa 
dengan kapabilitas superior sedangkan 
negara kedua ialah negara-bangsa B yang 
kapabilitasnya lebih rendah dari pada 
negara-bangsa A. Pada pengaplikasiannya 
di Concordance strategy maka negara-

bangsa A akan mempertajam isu-isu yang 
mengandung konflik kepentingan dengan 
negara B, dan memaksa negara B untuk 
memodifikasi posisinya melalui pengakuan 
terhadap superioritas kapabilitas negara

c. Accomodation Strategy: Dari paksaan 
negara-bangsa A terhadap negara-bangsa B 
untuk mengakui negara-bangsa A memiliki 
kapabilitas yang superior maka dari situ 
pula negara-bangsa B diharapkan mampu 
untuk membentuk strategi terhadap 
penyesuaian-penyesuaian terhadap konflik 
dan untuk menghindari konflik yang ada.

d. Confrontation Strategy: Dalam 
Confrontation strategy disini Jika terjadi 
konflik dan dilihat dari accomodation 
strategy maka negara-bangsa B telah atau 
sudah pasti membentuk strategi yang 
bukan tidak mungkin di waktu kedepan 
negara-bangsa B akan menerapkan strategi 
konfrontasi (confrontation strategy) ketika 
kapabilitas negara-bangsa B meningkat 
tanpa adanya lagi campur tangan negara-
bangsa A.
Penulis menyimpulkan bahwa strategi 

formulasi Indonesia tetap sesuai dengan 
karakter negaranya dan amanat konsstitusi. 
Namun situasi ini bisa saja berubah apabila 
Indonesia telah berubah kapabilitasnya menjadi 
negara big power atau super power.Menurut 
penulis ada dua hal yang harus dilakukan yakni 
tetap pada konsistensi pendekatan diplomatic 
sebagai formulasi kebijakan politik luar negeri 
Indonesia. Selain itu, hal yang tidak bisa 
dipisahkan adalah membangun kapasitas militer 
Indonesia yang kuat. Itu artinya konsekuensi 
negara besar dengan basis negara kepulauan 
adalah menyiapkan finansial yang besar untuk 
kebutuhan militer, Sehingga status Indonesia 
bisa saja berubah menjadi Sandhi dalam  istilah 
teori Mandala. Dengan demikian strategi sea 
denial, see control dan bisa berkembang power 
projection.  Seperti ModelWiliam D Coplind 
berikut:
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Sumber: Warsito, 1998

PENUTUP
Pertahanan dan keamanan adalah 

hal penting bagi suatu negara. Pertahanan 
adalah perkara teknis dan isntrumental 
yang memastikan tidak ada aktor lain yang 
mengancam negara tersebut. Disisi lain 
keaamanan adalah cara pandang atau konsepsi 
yang ditanamkan dalam ideasional bahwa 
negara tersebut harus bisa menahan dan 
bertahan hidup dari ancaman sehingga bisa 
melindungi nasibnya baik dari gangguan dari 
dalam maupun dari luar. Selain itu perubahan 
ruang lingkup keamanan yang meluas merubah 
format keamanan itu sendiri dimana ancaman 
terhadap negara bukan hanya aktor negara 
tetapi juga aktor non negara dengan berbagai 
model ancaman yang kemudian dikenal dengan 
ancaman tradisional dan non tradisional.

Salah satu fakta yang menjadi ancaman 
bagi Indonesia sebagai negara kepulauan 
adalah asertifnya China di Laut China Selatan. 
Konsekuensinya adalah klaim terhadap wilayah 
Laut Natuna yang secara yuridiksi telah menjadi 
milik Indonesia sejak lama. Klaim sepihak 
tersebut membuat stabilitas keamanan di 
kawasan ASEAN dan terkhusus Indonesia 
merasa terganggu. Adanya Code of Conduct yang 
diinisiasi Indonesia ternyata tidak menyurutkan 
minat China untuk mengklaim wilayah tersebut 
sebagai wilayah penagkapan ikan negara 
tersebut. Hal negatifnya adalah tahun 2019 yang 
lalu kapal pengawas pantai China mengawasi 
nelayan China yang mengambil ikan secara ilegal 
di wilayah Natuna. Indonesia sendiri geram 
dengan tindakan tersebut baik respons presiden 
dan Menteri Luar Negeri yang pada intinya 
menyampaikan bahwa wilayah Natuna adalah 

kedaulatan Indonesia yang telah diakui PBB dan 
harusnya China menaati hukum internasional 
sebagai rasa hormat kepada negara lain.

Respons Indonesia sebagai negara 
kepulauan dengan berbasis middle power 
tentunya harus sesuai dengan amanat konstitusi 
dan karakter negara. Sehingga, resposmns 
Indonesia masih menggunakan diplomasi dan 
negosiasi sebagai instrumen kebijakan luar 
negeri untuk pencapai kepentingan nasionalnya. 
Diplomasi yang kreatif, transparan, luwes 
adalah karakter diplomasi Indonesia. Dengan 
demikian peran Indonesia sebagai katalisator, 
fasilitator dan menejer dalam mengawasi 
wilayah Natuna dan menjaga stabilitas ASEAN 
adalah upaya Indonesia agar tetap berperan 
baik sebagai negara merdeka maupun bagian 
dari pendiri ASEAN. Dengan demikian secara 
teoritik kebijakan luar negeri Indonesia masih 
menggunakan model akomodasi yakni pencari 
titik temu dari setiap aktor yang berkonflik, 
yang artinya Indonesia ada pada posisi Asana 
dalam lingkaran konsentris Mandala. Hal ini 
bisa berubah jika status Indonesia menjadi 
negara big power atau super power. Dan yang 
perlu diperhatikan adalah sekalipun Indonesia 
menggunakan pendekatan diplomatik tetapi 
hal penting harus mengembangkan alat 
pertahanannya agar bisa melawan negara lain 
sebagai bentuk deterens, defensif atau ofensif 
bahkan power projection kepada negara lain. 
Itu artinya Indonesia punya posisi yang kuat dan 
berwibawa.
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ABSTRAK: Kepemimpinan di masa krisis menjadi ujian yang sangat menentukan dalam ketahanan 
nasional sebuah negara. Artikel ini bertujuan untuk menentukan model crisis leadership yang 
dibutuhkan Indonesia dalam menanggulangi kejadian krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 
serta memberikan rekomendasi perbaikan dari penerapan yang sudah dilakukan. Metode yang 
dipergunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif secara naratif dengan menggunakan referensi 
kajian berbagai literatur, baik literatur terkait teori krisis dan manajemen krisis, teori leadership atau 
kepemimpinan, maupun kajian terhadap sosio kultural bangsa Indonesia. Kemudian hasil kajian model 
crisis leadership tersebut diperbandingkan melalui studi kasus terhadap karakteristik pemimpin krisis 
aktual di Indonesia dengan menggunakan data pendukung dari kajian media daring. Dari analisa yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan crisis leader yang dibutuhkan oleh bangsa 
Indonesia dalam memimpin penanggulangan krisis, terutama pada kejadian krisis yang berlangsung 
secara menyeluruh sehingga berpotensi mengganggu ketahanan nasional seperti pandemi Covid-19, 
adalah model kepemimpinan transaksional. Dengan demikian sangat disarankan kepada pemerintah 
pusat untuk menunjuk crisis leader dengan karakteristik transaksional yang dapat membantu Presiden 
dalam memimpin penanggulangan krisis, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, yang diakibatkan 
oleh pandemi Covid-19 sehingga bisa mempertahankan Ketahanan Nasional. 

Kata Kunci: Kepemimpinan Krisis, Ketahanan Nasional, Covid-19.

ABSTRACT: Leadership in times of crisis become a crucial test for a country’s national resilience. 
This article aims to determine the crisis leadership model needed by Indonesia to handle the crisis 
caused by the Covid-19 pandemic, and to provide recommendations for improvement to the current 
implementation. The method used in this article is a narrative qualitative method using various 
literature studies as references, either literature related to the crisis and crisis management theory, 
leadership theory, as well as socio-cultural studies of the Indonesian people. Then the results of the 
crisis leadership model study are compared through case study of the characteristics of actual crisis 
leader in Indonesia using supporting data from online media studies. From the analysis conducted 
it can be concluded that the transactional leadership model is the crisis leadership model needed by 
Indonesia to lead the crisis management, especially in an event of a crisis which affect many life aspects 
so that potentially challenge the national resilience such as the Covid-19 pandemic. Therefore, to 
maintain National Resilience it is strongly recommended for the government to appoint a crisis leader 
with transactional characteristics so that able to assist the President in leading crisis management, 
both in the health crisis and in the economic crisis, caused by the Covid-19 pandemic.

Keywords: Crisis Leadership, National Resilience, Covid-19.
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PENDAHULUAN
Diduga bermula dari sebuah pasar seafood 

kota Wuhan di China pada akhir tahun 2019, 
hingga saat ini dunia mengalami cobaan secara 
global yang diakibatkan pandemic corona virus 
disease 2019 atau secara resmi oleh WHO 
(World Health Organization) disebut sebagai 
Covid-19. Pandemic ini disebabkan oleh 
penyebaran virus Corona, atau nama resminya 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2 (SARS-CoV-2). Virus corona merupakan virus 
yang menyerang sistem pernapasan serta bisa 
menyebabkan masalah kesehatan mulai dari 
gangguan ringan pada sistem pernapasan, 
infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. 

Sampai awal Agustus 2020, Covid-19 telah 
menyebar ke 188 negara dengan jumlah kasus 
mencapai 19.306.868 jiwa serta menyebabkan 
720.074 jiwa meninggal atau dengan fatality 
rate 3,73% dari penderita terinfeksi (Johns 
Hopkins University Coronavirus Resource 
Center, Agustus 2020). Dengan penyebaran 
Covid-19 yang sangat mudah, mendorong 
para pemangku kepentingan (mulai dari WHO 
hingga pemerintah pada masing-masing negara) 
menerapkan mekanisme pembatasan jarak, 
atau populer dengan istilah social distancing, 
untuk memutus rantai penyebaran. Mekanisme 
pembatasan jarak atau social distancing yang 
diterapkan secara masif oleh pemerintah pada 
suatu wilayah atau bahkan negara dilaksanakan 
dengan berbagai metode, mulai dari lockdown 
secara penuh hingga metode Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dipilih oleh 
pemerintah Indonesia.

Di Indonesia PSBB dalam menghadapi 
pandemi sendiri sebenarnya sudah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut 
pada pasal 2 dinyatakan bahwa Kekarantinaan 
Kesehatan dilaksanakan dengan berasaskan: 
perikemanusiaan; manfaat; pelindungan; 
keadilan; non diskriminatif; kepentingan umum; 
keterpaduan; kesadaran hukum; dan kedaulatan 
negara. Asas yang dimaksud pada pasal 2 
tersebut kemudian dipertegas secara lebih jelas 

pada pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap 
Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan 
kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, 
kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan 
sehari-hari lainnya selama Karantina”. Dengan 
demikian maka pada saat penerapan PSBB 
pemerintah mempunyai kewajiban untuk 
menyediakan berbagai kebutuhan dasar warga 
terdampak.

Selain menyiapkan kebutuhan dasar, 
pemerintah juga harus mengantisipasi dampak 
ekonomi dari penerapan kebijakan PSSB. 
Berdasarkan model simulasi yang dikembangkan 
oleh Prof Arief Anshori Yusuf, kerugian negara 
sebagai dampak diterapkan PSBB adalah sekitar 
4500 triliun Rupiah. Angka kerugian yang luar 
biasa ini ternyata jauh lebih kecil daripada 
kerugian yang harus ditanggung negara bila 
hanya menerapkan intervensi minimum dalam 
penanggulangan Covid-19 yaitu sekitar 18.000 
triliun Rupiah, atau 95% dari PDB Indonesia 
pada 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pun diperkirakan hanya berkisar pada angka 1 
hingga 2%, turun jauh dibandingkan forecasting 
semula yang mencapai angka 5,2 – 5,3% (Yusuf, 
2020).  

Hingga kini wabah pandemi Covid-19 telah 
menyerang hampir seluruh sendi kehidupan 
manusia, terutama dari segi kesehatan 
masyarakat dan ekonomi. Dari data dan fakta 
tersebut menjadi dapat dipahami ketika dunia 
berikut WHO sepakat bahwa kondisi yang 
diakibatkan pandemi Covid-19 ini merupakan 
kejadian krisis yang dialami oleh hampir seluruh 
negara secara global.

Dalam konteks penanggulangan krisis 
(crisis management) maka faktor kepemimpinan 
(leadership) memegang peranan yang sangat 
krusial. Sebagaimana disampaikan oleh 
Gene Klann dalam buku Crisis Leadership, 
kepemimpinan senior dari suatu organisasi 
merupakan kunci pada saat sebelum, ketika, 
dan setelah krisis. Kualitas dari seorang 
pemimpin (leader) dapat menentukan durasi, 
tingkat keparahan, dan konsekuensi akhir 
dari krisis. Para pemimpin mampu mengatur 
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ritme penanggulangan crisis dengan langsung 
memberikan teladan serta menunjukkan 
perilaku yang diharapkan selama situasi krisis. 
Dengan memperhatikan komponen-komponen 
pengaruh (terutama komunikasi, kejelasan visi 
dan nilai-nilai, serta kepedulian), para pemimpin 
dapat memberikan dampak positif yang 
signifikan terhadap suasana sangat manusiawi 
dan bermuatan emosi yang menyertai krisis. 
Sehingga pada gilirannya dapat mengurangi 
dampak negatif dan durasi krisis untuk 
kepentingan organisasi (Klann, 2003).   

Selain itu standard NFPA (National 
Fire Protection Association) 1600 juga 
mempersyaratkan seorang pemimpin krisis (crisis 
leader) harus dapat menunjukkan komitmen 
terhadap program untuk mencegah, memitigasi 
dampak, mempersiapkan, merespon, dan 
menjaga keberlangsungan proses bisnis ketika 
terjadi dan saat pulih dari insiden (NFPA 1600, 
2019).

Dengan latar belakang bahwa negara 
Indonesia sedang mengalami krisis sebagai 
dampak dari pandemic Covid-19 sehingga 
membutuhkan kepemimpinan (leadership) 
yang efektif dalam menanggulanginya, maka 
dalam artikel ini penulis akan melakukan kajian 
literatur terhadap definisi krisis itu sendiri untuk 
mendapatkan konteks permasalahan berikut 
berbagai model karakteristik kepemimpinan 
(leadership), sehingga bisa menjawab 
pertanyaan apakah model karakteristik crisis 
leadership yang dibutuhkan Indonesia dalam 
menanggulangi kejadian krisis yang diakibatkan 
pandemi Covid-19, serta memberikan 
rekomendasi perbaikan dari penerapan yang 
sudah dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA
Untuk menjawab pertanyaan tentang 

model karakteristik crisis leadership yang 
dibutuhkan Indonesia dalam menanggulangi 
kejadian krisis yang sebagai akibat dari pandemi 
Covid-19, maka diperlukan persamaan persepsi 
tentang berbagai definisi leadership maupun 
krisis itu sendiri sebagai konteks permasalahan, 

karena ada banyak sekali definisi yang 
ditawarkan oleh para ahli untuk terminologi 
krisis maupun leadership. Dari konteks tersebut 
penulis melakukan kajian sehingga didapatkan 
model crisis leadership yang dibutuhkan 
Indonesia untuk memimpin penanggulangan 
krisis pandemic Covid-19 yang sedang terjadi.

KRISIS
Krisis mempunyai berbagai macam definisi. 

Dari kajian etimologi didapati bahwa kata 
krisis berakar dari kata dalam bahasa Yunani 
kuno “krisis” yang secara harafiah berarti 
“menyaring atau memisahkan”. Krisis memiliki 
potensi untuk memisahkan masa lalu organisasi 
dari masa depannya, untuk mengganti 
keamanan dengan rasa tidak aman, dan untuk 
memisahkan pemimpin yang efektif dari yang 
tidak efektif. Krisis juga berpotensi menukar 
rutinitas dengan kreativitas dan mengubah 
organisasi dari “aktivitas yang biasa” menjadi 
perubahan signifikan (Klann, 2003). Thucydides 
menggambarkan krisis antara Athena dan Sparta 
yang mengakibatkan Perang Peloponnesia. Pada 
era ini faktor-faktor yang terkait pentingnya 
komunikasi, interaksi, dan dialog langsung agar 
membentuk opini publik sangatlah penting 
dalam manajemen krisis di era Yunani dan 
Romawi. 

Dalam perkembangannya kata krisis 
diserap dalam berbagai bahasa, seperti dalam 
bahasa Arab yang berarti petunjuk menghadapi 
kekeringan dan kekejaman, atau dalam bahasa 
China yang mempunyai arti “bahaya’ dan 
“peluang”. Pada abad pertengahan, krisis 
dipahami sebagai suatu titik ketegasan, yang 
dalam bahasa Inggris dipahami sebagai titik balik 
suatu penyakit. Pada periode berikutnya bahasa 
Inggris mengartikan krisis sebagai perubahan 
menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dari semua 
kajian etimologi tersebut dapat ditarik benang 
merah bahwa kata krisis selalu menggambarkan 
suatu kondisi dimana perubahan yang signifikan 
tidak terelakkan (Zamoum, 2018). 

Dalam konteks lain penggunaan kata 
krisis bisa ditemukan dalam artikel Oommen 
(2015) yang menyatakan bahwa tekstur sosial 
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masyarakat dan sifat krisis yang muncul di 
dalamnya merupakan produk dari sejarahnya. 
Pengejawantahan krisis sebagai produk dari 
sejarah adalah fakta bahwa beberapa masalah 
dan isu kompleks pada era modern memang 
berakar dari sejarah peradaban manusia. 
Sebagaimana dipahami bersama, banyak dari 
krisis geopolitik saat ini merupakan hasil dari 
masalah yang sudah lama ada. Gerakan protes 
etnis dan agama minoritas yang menyebar di 
Timur Tengah dan Afrika Utara memiliki akar 
penyebab, terutama terkait dengan rencana 
penataan ulang militer dan politik yang 
terkonsentrasi sejak Konferensi Wina 9 Juni 
1815 serta Kesepakatan Sykes-Picot pada 1916.

Sementara dari kajian epistemologi, kita 
bisa menemukan berbagai macam definisi krisis 
yang dikemukakan para ahli. Seperti disampaikan 
oleh Sapriel yang menyatakan krisis adalah suatu 
peristiwa, kondisi, tuduhan atau serangkaian 
keadaan yang mengancam integritas, reputasi, 
atau kelangsungan hidup individu atau 
organisasi. Krisis dapat mengancam rasa aman 
ataupun nilai-nilai umum pada masyarakat. 
Kerusakan nyata atau kerusakan potensial 
terhadap organisasi yang cukup besar sehingga 
organisasi tidak dapat menghentikannya dengan 
segera masalah tersebut dengan sendirinya 
(Sapriel, 2003). 

Definisi lain yang dikemukakan oleh 
Hermann (Ulmer, et.al, 2007) menyatakan 
bahwa krisis merupakan suatu kejadian yang 
mengandung unsur kejutan sehingga menjadi 
ancaman bagi organisasi dan membutuhkan 
respon segera terutama melalui komunikasi. 
Menurut Ulmer penyebab krisis dapat berupa 
kejadian yang tidak disengaja (seperti bencana 
alam, produk bermasalah, atau masalah teknis) 
maupun berupa kejadian yang disengaja (seperti 
human error/kesalahan manusia, management 
misconduct/kesalahan yang dilakukan 
manajemen, pelanggaran terhadap kode etik 
dan nilai organisasi).

Dari berbagai definisi krisis di atas, baik dari 
kajian etimologi maupun kajian epistemologi, 
dapat diikhtisarkan menjadi beberapa 

karakteristik krisis yaitu suatu kondisi dimana: 
	 perubahan yang signifikan tidak terelakkan 

(point of no return atau new normal); 
	 dapat berdampak mengancam reputasi, 

integritas, kelangsungan hidup dan cara 
suatu organisasi bekerja atau dapat 
dikatakan sebagai menyerang nilai utama 
(core value) suatu organisasi; dan

	 penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) 
serta mengancam rasa aman (insecure). 
Dalam istilah ICS (Incident Command 

System) yang dipergunakan oleh Federal 
Emergency Management Agency (FEMA), 
aktifitas mengelola krisis juga disebut dengan 
istilah managing in the edge of darkness 
karena banyak parameter dan informasi yang 
belum diketahui sehingga meningkatkan aspek 
ketidakpastian, oleh karena itu diperlukan 
seorang pemimpin (crisis leader) yang pragmatis; 
cepat bereaksi terhadapa perubahan 
(responsive); tegas dalam menerapkan 
compliance termasuk untuk jadwal (schedule) 
melalui skema performance management 
(rewards and consequences); dan mempunya 
artikulasi yang baik dalam menyampaikan 
komunikasi sehingga dapat meningkatkan 
kepercayaan para pemangku kepentingan baik 
dari internal maupun eksternal (FEMA, 2017). 

LEADERSHIP
Dari beberapa contoh pemimpin besar 

dunia tersebut kita bisa melihat bahwa ada 
berbagai macam jenis pemimpin dan tipe 
kepemimpinan. Hal tersebut sama seperti saat 
kita akan mendefinisikan kata demokrasi, cinta, 
maupun kedamaian. Meskipun kita masing-
masing secara intuitif tahu apa yang kita 
maksudkan dengan kata-kata seperti itu, namun 
kata-kata tersebut dapat memiliki makna yang 
berbeda untuk orang yang berbeda.

Dalam sebuah seminar, Rost (1991) 
menganalisis bahan yang ditulis dari tahun 1900 
hingga 1990, menemukan lebih dari 200 definisi 
berbeda untuk kepemimpinan. Analisis Rost 
memberikan sejarah singkat tentang bagaimana 
kepemimpinan telah didefinisikan oleh para ahli 
selama abad 20 antara lain sebagai berikut:



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 43 | September 2020 25

•	 Periode 1900 – 1929: kepemimpinan 
didefinisikan sebagai “kemampuan untuk 
membuat para pengikut (followers) 
melakukan hal yang mengesankan 
kehendak pemimpin dan mendorong 
kepatuhan, rasa hormat, kesetiaan, dan 
kerja sama dari pengikut (followers)” 
(Moore, 1927, hal. 124).

•	 Periode 1930-an: Kepemimpinan juga 
diidentifikasi sebagai interaksi dari sifat-
sifat kepribadian spesifik individu dengan 
orang-orang dalam suatu kelompok, yang 
ditandakan dengan perubahan sikap dan 
kegiatan banyak orang oleh seseorang, 
demikain sebaliknya anggota kelompok 
juga dapat mempengaruhi seorang 
pemimpin.     

•	 Periode 1940-an: Kepemimpinan 
didefinisikan sebagai perilaku individu 
ketika terlibat dalam mengarahkan kegiatan 
kelompok (Hemphill, 1949). Pada saat yang 
sama, kepemimpinan dengan persuasi 
dibedakan dengan “drivership” atau 
kepemimpinan oleh paksaan (Copeland, 
1942).

•	 Periode 1950-an: Pada dekade ini definisi 
kepemimpinan di dominasi oleh tiga tema 
besar sebagai berikut:
	 continuance of group theory, yang 

membingkai kepemimpinan sebagai 
apa yang dilakukan pemimpin dalam 
kelompok;

	 kepemimpinan sebagai hubungan yang 
mengembangkan tujuan bersama, 
yang mendefinisikan kepemimpinan 
berdasarkan perilaku pemimpin; dan

	 efektivitas, di mana kepemimpinan 
didefinisikan oleh kemampuan untuk 
mempengaruhi efektivitas kelompok 
secara keseluruhan.

•	 Periode 1960-an: Kepemimpinan 
di definisikan sebagai perilaku yang 
mempengaruhi banyak orang menuju 
arah tujuan bersama (Seeman, 1960), 
yang menggambarkan kepemimpinan 
sebagai “tindakan oleh orang-orang yang 

mempengaruhi orang lain dalam arah 
bersama” (hal. 53).

•	 Periode 1970-an: Kepemimpinan 
dipandang sebagai “kemampuan 
memprakarsai dan mempertahankan 
kelompok atau organisasi untuk mencapai 
tujuan kelompok atau organisasi” (Rost, 
1991, hal. 59). Kalau berdasarkan definisi 
Burns (1978) konsep kepemimpinan yang 
paling penting diharapkan untuk muncul 
adalah: “Kepemimpinan merupakan 
proses timbal balik dari mobilisasi oleh 
orang-orang dengan motif dan nilai-nilai 
tertentu, berbagai sumber daya ekonomi, 
politik, dan sumber daya lainnya, dalam 
konteks persaingan dan konflik, untuk 
merealisasikan tujuan secara mandiri 
maupun bersama-sama sebagai komitmen 
bersama para pemimpin dan pengikut” 
(hal. 425).

•	 Periode 1980-an: Pada dekade ini secara 
popular maupun akademik banyak 
dilakukan kajian terkait kepemimpinan 
sehingga ada beberapa definisi 
kepemimpinan yang diajukan:
	 Lakukan sebagaimana keinginan 

pemimpin. Definisi kepemimpinan 
masih dominan menyampaikan pesan 
bahwa kepemimpinan mendapatkan 
pengikut untuk melakukan apa yang 
diinginkan pemimpin.

	 Pengaruh. Mungkin kata yang 
paling sering digunakan dalam 
definisi kepemimpinan tahun 1980-
an, pengaruh diperiksa dari setiap 
sudut. Namun, dalam upaya untuk 
membedakan kepemimpinan dari 
manajemen, para ahli bersikeras 
bahwa kepemimpinan adalah 
pengaruh non-koersif.

	 Sifat. Didorong oleh buku terlaris 
nasional In Search of Excellence 
(Peters & Waterman, 1982), gerakan 
kepemimpinan sebagai keunggulan 
membawa sifat-sifat pemimpin 
kembali menjadi sorotan. Sehingga 
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kepemimpinan dipahami berdasarkan 
orientasi sifat.

	 Transformasi. Burns (1978) berjasa 
untuk memulai gerakan yang 
mendefinisikan kepemimpinan 
sebagai proses transformasi, yang 
menyatakan bahwa kepemimpinan 
terjadi “ketika satu orang atau lebih 
terlibat dengan orang lain sedemikian 
rupa sehingga para pemimpin dan 
pengikut saling meningkatkan satu 
sama lain ke tingkat motivasi dan 
moralitas yang lebih tinggi” (hlm. 83). 

•	 Periode menjelang Abad 21: setelah 
perdebatan selama beberapa dekade para 
ahli sepakat bahwa mereka tidak akan 
mendapatkan definisi yang sama untuk 
kepemimpinan. Namun debat yang terus 
berlangsung adalah apakah kepemimpinan 
dan manajemen merupakan hal yang harus 
dibedakan. Pada intinya, kepemimpinan 
adalah hal merupakan bahasan yang 
kompleks sehingga definisinya akan selalu 
berubah mengikuti konteks pengaruh 
dunia dan perbedaan generasi. (Northouse, 
2016).
Sehingga dapat dipahami bahwa meskipun 

kepemimpinan merupakan salah satu hal yang 
paling utama dan kritikal dalam mencapai 
tujuan yang ditargetkan atau bahkan yang tidak 
pernah dibayangkan sebelumnya, namun tidak 
ada satu kalimat tunggal yang bisa menjelaskan 
definisi kepemimpinan itu sendiri. 

Dari berbagai teori tentang kepemimpinan 
diatas, terdapat dua teori kepemimpinan yang 
paling menonjol dalam menjelaskan efektifitas 
seorang pemimpin yaitu teori kepemimpinan 
Transformasional dan Transaksional. Berdasarkan 
penelitian sebelumnya pada situasi krisis model 
kepemimpinan yang lebih efektif adalah model 
Transaksional (Odumeru, 2013). 

Pada bagian berikutnya penulis akan 
melakukan analisa perbedaan (studi komparasi) 
model kepemimpinan transaksional dan model 
kepemimpinan transformasional sehingga bisa 
mengkonfirmasi model kepemimpinan mana 

yang memang sesuai dengan karakteristik 
pemimpin yang dibutuhkan dalam situasi krisis 
(atau crisis leader) sebagaimana parameter 
yang dijelaskan pada bagian Krisis diatas. Studi 
komparasi tersebut akan mempermudah kita 
untuk memahami model dan karakteristik 
kepemimpinan Presiden selaku crisis leader 
aktual. Dengan memahami model karakteristik 
kepemimpinan Presiden tersebut akan 
membantu kita memberikan rekomendasi 
perbaikan dalam penanganan krisis pandemi 
Covid-19 dari aspek kepemimpinan.    

TRANSFORMASIONAL VS TRANSAKSIONAL
Yang dimaksud dengan model 

kepemimpinan transformasional adalah proses 
yang mengubah dan mentransformasikan 
orang. Model kepemimpinan transformasional 
berkaitan dengan emosi, nilai, etika, standar, dan 
tujuan jangka panjang. Termasuk menilai motif 
pengikut (follower), memuaskan kebutuhan 
mereka, dan memperlakukan pengikut sebagai 
manusia penuh. Kepemimpinan transformasional 
melibatkan bentuk pengaruh luar biasa yang 
menggerakkan pengikut untuk mencapai lebih 
dari apa yang biasanya diharapkan dari mereka. 
model kepemimpinan ini adalah proses yang 
sering kali menggabungkan kepemimpinan 
karismatik dan kepemimpinan visioner 
(Northouse, 2016).

Kepemimpinan transformasional adalah 
bagian dari paradigma “Kepemimpinan Baru” 
(Bryman, 1992), yang memberikan lebih 
banyak perhatian pada elemen kepemimpinan 
yang karismatik dan afektif. Pada analisa 
konten dari artikel yang diterbitkan dalam 
Leadership Quarterly, Lowe dan Gardner 
(2001) menemukan bahwa sepertiga dari 
penelitian dalam jurnal tersebut adalah 
tentang kepemimpinan transformasional atau 
karismatik. Demikian pula, Antonakis (2012) 
menemukan bahwa jumlah jurnal dan kutipan 
di lapangan telah tumbuh pada trend yang 
terus meningkat, tidak hanya pada bidang 
tradisional seperti manajemen dan psikologi 
sosial, tetapi juga dalam disiplin ilmu lain seperti 
keperawatan, pendidikan, dan teknik industri. 
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Bass dan Riggio (2006) mengemukakan bahwa 
popularitas kepemimpinan transformasional 
mungkin karena penekanannya pada motivasi 
intrinsik dan pengembangan pengikut, yang 
sesuai dengan kebutuhan kelompok kerja 
saat ini, yang ingin diilhami dan diberdayakan 
untuk berhasil di saat yang penuh dengan 
ketidakpastian (Northouse, 2016).

Warrilow (2012) mengidentifikasi terdapat 
empat komponen gaya kepemimpinan 
transformasional:
1. Karisma atau pengaruh yang diidealkan: 

sejauh mana pemimpin berperilaku dengan 
cara yang mengagumkan dan menunjukkan 
pendirian dan keberpihakan yang 
menyebabkan pengikut mengidentifikasi 
diri dengan pemimpin yang memiliki 
seperangkat nilai yang jelas dan bertindak 
sebagai panutan bagi para pengikut.

2. Motivasi inspirasional: sejauh mana 
pemimpin mengartikulasikan visi yang 
menarik dan menginspirasi para pengikut 
dengan optimisme tentang tujuan masa 
depan, dan menawarkan makna untuk 
tugas yang sudah ada di tangan.

3. Stimulasi intelektual: sejauh mana 
pemimpin menantang asumsi, merangsang 
dan mendorong kreativitas dalam pengikut, 
dengan memberikan kerangka kerja bagi 
pengikut untuk melihat bagaimana mereka 
terhubung (dengan pemimpin, organisasi, 
satu sama lain, dan tujuan) dan bagaimana 
mereka secara kreatif mengatasi setiap 
rintangan yang dihadapi.

4. Perhatian pada pribadi dan individu: sejauh 
mana pemimpin hadir untuk kebutuhan 
masing-masing individu dan bertindak 
sebagai mentor atau pelatih dan memberikan 
rasa hormat dan penghargaan atas kontribusi 
individu kepada tim. Hal ini memenuhi dan 
meningkatkan kebutuhan setiap anggota tim 
secara individu untuk pemenuhan terhadap 
diri sendiri maupun pemenuhan terhadap 
harga diri, sehingga dapat menginspirasi 
pengikut untuk pencapaian dan pertumbuhan 
lebih lanjut (Odumeru, 2013).

Dalam teorinya tentang kepemimpinan 
transformasional yang karismatik, House 
mengemukakan bahwa para pemimpin 
karismatik bertindak dengan cara-cara unik 
sehingga memiliki efek karismatik spesifik pada 
pengikut mereka (House, 1976). Menurut House, 
karakteristik kepribadian seorang pemimpin 
karismatik termasuk menjadi dominan, memiliki 
keinginan kuat untuk mempengaruhi orang 
lain, menjadi percaya diri, dan memiliki rasa 
yang kuat akan nilai-nilai moral seseorang 
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut 
(Northouse, 2016):

Sementara untuk Kepemimpinan 
Transaksional, yang juga dikenal sebagai 
kepemimpinan manajerial, berfokus pada 
peran pengawasan, organisasi, dan kinerja 
kelompok; kepemimpinan transaksional 
adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin 
mempromosikan kepatuhan pengikutnya 
melalui hadiah dan hukuman (reward and 
consequences). Tidak seperti kepemimpinan 
Transformasional, para pemimpin yang 
menggunakan pendekatan transaksional tidak 
ingin mengubah masa depan, mereka hanya ingin 
menjaga proses bisnis berlangsung tetap sama. 
Para pemimpin model ini sangat memperhatikan 
detail pekerjaan para pengikut sehingga dapat 
menemukan kesalahan dan penyimpangan. 
Pemimpin transaksional lebih mementingkan 
proses daripada gagasan yang berpikiran ke 
depan. Jenis-jenis pemimpin ini berfokus pada 
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contingent reward (atau juga dikenal sebagai 
penguatan contingent positive) atau contingent 
penalization (juga dikenal sebagai penguatan 
contingent negative) (Odumeru, 2013).

Model kepemimpinan transformasional 
memang berbeda dengan model kepemimpinan 
transaksional, karena menurut Bass kedua 
model kepemimpinan ini menggabungkan tujuh 
faktor yang berbeda (Bass, 1990). Faktor-faktor 
tersebut dapat diilustrasikan dalam model Full 
Range of Leadership sebagaimana ditunjukkan 
dalam tabel berikut (Northouse, 2016): 

Management-by-
exception: maintain 
the status quo; 
stress correct 
actions to improve 
performance.

Individualised 
consideration: Each 
behaviour is directed 
to each individual to 
express consideration 
and support. 
Intellectual 
consideration: 
promote creative and 
innovative ideas to 
solve problems. 

METODE
Dalam artikel ini kajian untuk menentukan 

model crisis leadership yang dibutuhkan 
Indonesia dalam menanggulangi kejadian krisis 
yang diakibatkan pandemi global Covid-19 
dilakukan melalui metode kualitatif secara naratif 
dengan menggunakan referensi kajian berbagai 
literatur, kemudian dikomparasi dengan studi 
kasus penerapan yang sudah dilakukan. Studi 
kasus merupakan penelitian yang mendalam 
tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, 
satu program kegiatan, dan sebagainya dalam 
waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh 
deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah 
entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk 
selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan 
teori. Sebagaimana prosedur perolehan data 
penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh 
dari wawancara, observasi, maupun arsip. Studi 
kasus dalam artikel ini dilakukan untuk menilai 
karakteristik pemimpin krisis aktual di Indonesia 
dengan menggunakan data pendukung dari 
kajian media daring.

Analisa naratif sebagai metode dalam 
penelitian ini digunakan untuk membantu 
memahami, menganalisis, dan mengevaluasi 
berbagai definisi terkait krisis dan manajemen 
krisis, leadership atau kepemimpinan, maupun 
aspek sosio kultural bangsa Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis naratif yang 
dikembangkan oleh beberapa ahli seperti 
Tzvetan Todorov dengan struktur narasinya, 
Vladimir Propp dengan fungsi karakter dalam 
narasi, story dan plot, Levi Strauss dengan 

Perbedaan antara model kepemimpinan 
transformasional dan transaksional juga bisa 
dilihat pada tabel berikut (Odumeru, 2013):

Transactional Transformational
Leadership is 
responsive.

Leadership is 
proactive.

Works within the 
organizational 
culture.

Works to change the 
organizational culture 
by implementing new 
ideas.

Employees achive 
objectives through 
rewards and 
punishments by 
leader.

Employees achive 
objectives through 
higher ideals and 
moral values.

Motivates followers 
by appealing to their 
own self interest.

Motivates followers 
by encouraging them 
to put group interests 
first.
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oposisi biner dalam narasi, dan Mieke Bal 
tentang sebuah teks naratif dengan tiga lapisan 
yang mendasarinya, yaitu lapisan teks, story 
(cerita), dan fabula. Namun, dalam artikel ini 
akan dipaparkan hanya salah satu metode 
pembacaan teks naratif, yaitu melalui “oposisi 
biner dalam narasi” (Levi Strauss). Sebagai 
catatan, analisa naratif berusaha membuat 
pernyataan yang terdiri atas berbagai macam 
teks narasi yang dibuat untuk berbagai macam 
tujuan dan melayani berbagai macam fungsi 
yang berbeda sehingga ada corpus (tubuh) yang 
ditetapkan terlebih dahulu. Untuk membatasi 
corpus tersebut, perlu formulasi karakteristik 
yang dapat membantu membatasi corpus dari 
analisa. Formulasi karakteristik penelitian ini 
adalah berbagai teori krisis dan manajemen 
krisis, teori leadership atau kepemimpinan, 
maupun kajian terhadap sosio kultural bangsa 
Indonesia yang dapat dibaca sebagai sebuah 
teks naratif melalui struktur naratifnya, untuk 
kemudian dianalisis menggunakan kajian 
literatur. 

Tahapan analisa menggunakan metodologi 
penelitian yang dipilih merupakan hal yang 
sangat penting untuk dilakukan sehingga hasil 
analisa yang sistematik bisa diperoleh serta dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan 
menggunakan metode studi kasus, penelitian 
yang dilakukan berfokus pada karakteristik 
kepemimpinan pada masa krisis yang dilakukan 
oleh crisis leader aktual di Indonesia.

Pada akhirnya melalui berbagai metodologi 
penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 
menghasilkan rekomendasi karakteristik 
model kepemimpinan crisis leader yang 
dibutuhkan oleh Indonesia dalam memimpin 
penanggulangan krisis, terutama pada kejadian 
krisis yang berlangsung secara menyeluruh 
sehingga berpotensi mengganggu ketahanan 
nasional seperti pandemi Covid-19. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Budaya Indonesia sangat kental 

dengan budaya paternalisme. Sebagaimana 
disampaikan oleh Agus Dwiyanto dan Bevaola 

Kusumasari dalam penelitiannya yang berjudul 
“A Comparative Research Project on Rural Public 
Service and Local-Level Civil Service Reforms” 
budaya paternalisme dapat tumbuh subur 
di Indonesia karena dipengaruhi oleh kultur 
feodal pada sebagian besar wilayahnya yang 
merupakan bekas wilayah kerajaan. Budaya 
paternalisme ini ternyata juga mengakar kuat 
pada sistem birokrasi di Indonesia yang hierarkis 
dan tertutup serta menuntut seseorang untuk 
dapat pandai menempatkan diri dalam sistem 
kemasyarakatan. Pada budaya ini terdapat 
nilai tentang pentingnya peranan atasan 
dalam memberikan perlindungan terhadap 
bawahan. Oleh karena itu pada kondisi krisis 
sebagai dampak pandemi Covid-19 ini, dalam 
masyarakat paternalistis seperti di Indonesia 
akan melihat pimpinan tertinggi negara ini, yaitu 
Presiden, sebagai patron untuk memberikan 
perlindungan, arahan, serta memimpin langsung 
di depan dalam penanggulangan krisis. Sehingga 
secara ilmiah dapat dinyatakan bahwa Presiden 
Republik Indonesia adalah sebagai seorang Crisis 
Leader aktual pada penanggulangan pandemi 
Covid-19 yang sedang melanda negara ini.

Pada pembahasan sebelumnya sudah 
disampaikan bahwa seorang Crisis Leader 
harus mempunyai karakteristik pragmatis; 
cepat bereaksi terhadapa perubahan 
(responsive); tegas dalam menerapkan 
compliance termasuk untuk jadwal (schedule) 
melalui skema performance management 
(rewards and consequences); dan mempunya 
artikulasi yang baik dalam menyampaikan 
komunikasi sehingga dapat meningkatkan 
kepercayaan para pemangku kepentingan baik 
dari internal maupun eksternal. Dan dari studi 
komparatif diatas menunjukkan bahwa model 
kepemimpinan Transaksional dapat memenuhi 
semua kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi 
crisis leader. 

Sementara untuk bagian ini penulis 
akan melakukan kajian model karakteristik 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo apakah 
termasuk dalam model transaksional yang 
dibutuhkan oleh seorang Crisis Leader dalam 
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memimpin penanggulangan Covid-19 secara 
nasional, atau justru model karakteristik 
kepemimpinan beliau adalah model 
transformasional. 

Identifikasi karakteristik kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo akan dilakukan melalui 

metode kajian media daring dan media 
sosial yang dianalisis menggunakan ciri-ciri 
karakteristik kepemimpinan berdasarkan teori 
model kepemimpinan yang sudah dibahas pada 
bagian sebelumnya. Hasil identifikasi dapat 
ditemukan pada tabel sebagai berikut:

No Ciri Kepemimpinan Link berita
Presiden Joko Widodo

Analisa Model Kepemimpinan

1. Reaksi Pemimpin
(responsive vs proactive)

https://nasional.tempo.co/
read/1342885/pernyataan-
lengkap-jokowi-soal-new-
normal-damai-dengan-
covid-19/full&view=ok

Jokowi bersikap proactive 
terhadap permasalahan yang 
dihadapi dengan menyiapkan 
strategi new normal meskipun 
belum dilengkapi dengan data 
yang memadai. Menunjukkan 
model transformasional

2. Pemberdayaan budaya
(maintain vs change)

https://news.detik.com/
berita/d-5016944/pesan-
terbaru-jokowi-ingin-
masyarakat-produktif-
berdamai-dengan-corona

Pada pernyataan ini Jokowi ingin 
mengajak masyarakat merubah 
sudut pandang dan budaya 
dalam menghadapi crisis covid-19 
melalui cara berdamai dengan 
corona. Menunjukkan model 
transformasional.

3. Performance 
Management
(compliance vs ideal 
values)

https://hot.grid.id/
read/182119378/
pasang-badan-bela-
menteri-terawan-jokowi-
sebut-menkes-telah-
berusaha-saya-lihat-dia-
sudah-bekerja-secara-
keras?page=all

Pada pernyataan terkait performa 
salah satu subordinat nya 
(Menkes) Jokowi mengambil 
pendekatan moral values alih-
alih menerapkan reward and 
consequences pada kasus ini, 
dengan pernyataan bahwa semua 
orang tidak ada yang sempurna 
dan Menkes sudah bekerja keras 
tidak hanya menangani masalah 
covid-19. Menunjukkan model 
transformasional. 

4. Dorongan motivasi 
terhadap pengikut
(self interest vs group 
interest)

https://news.detik.com/
berita/d-4972296/ajak-
bersatu-lawan-corona-
jokowi-tantangan-ini-tak-
terbayangkan-sebelumnya

Dalam pernyataan ini Jokowi 
memberikan dorongan seluruh 
masyarakat untuk menghadapi 
covid-19 secara bersama sebagai 
sebuah bangsa. Jokowi tidak 
mengkuantifikasi kepentingan 
masing-masing individu dalam 
menghadapi covid-19. Pendekatan 
ini menunjukkan model 
kepemimpinan transformasional. 
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5. Mekanisme problem 
solving
(management by 
exception vs promote 
creative and innovative 
details)

https://tirto.id/belum-
longgarkan-psbb-jokowi-
buka-opsi-new-normal-
covid-19-fuZU

Untuk menyikapi masalah 
penanganan covid-19 yang 
sudah berlangsung lebih dari 
dua bulan dan mulai menyerang 
perekonomian negara bukan 
hanya secara makro namun juga 
mikro, Jokowi menggunakan 
pendekatan yang inovatif untuk 
mengelola masalah tersebut 
dengan segera menerapkan new 
normal dan berdamai dengan 
corona. Pendekatan yang diambil 
ini keluar dari pakem umum 
untuk menghitung reproduction 
rate terlebih dahulu sebelum 
memutuskan suatu kebijakan. 
Hal ini menunjukkan model 
transformasional yang sangat 
kental. 

Dari kajian media daring dan media sosial 
terhadap ciri kepemimpinan Presiden Joko 
Widodo pada tabel diatas menunjukkan bahwa 
karakteristik kepemimpinan beliau adalah 
model kepemimpinan Transformasional, 
yang sayangnya bukan merupakan model 
kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjadi 
seorang Crisis Leader.Sebenarnya tidak ada 
yang salah dengan model kepemimpinan 
transformasional, namun pada kondisi 
krisis memang membutuhkan model 
kepemimpinan spesifik. Dalam kondisi non 
krisis model kepemimpinan Presiden Jokowi 
yang transformasional justru seringkali lebih 
efektif daripada kepemimpinan transaksional, 
terutama pada organisasi yang mengalami 
fenomena groupthink, yaitu fenomena 
psikologis yang terjadi di dalam sekelompok 
orang dimana keinginan untuk harmoni atau 
kesesuaian dalam kelompok menjadikan hasil 
pengambilan keputusan yang tidak rasional 
atau disfungsional. Kekompakan, atau keinginan 
untuk kekompakan, dalam suatu kelompok 
dapat menghasilkan kecenderungan di antara 
anggotanya untuk setuju dengan segala cara. 
Hal ini menyebabkan kelompok meminimalkan 

konflik dan mencapai keputusan konsensus 
tanpa evaluasi kritis.     

Mekanisme problem solving model 
kepemimpinan tranformasional dapat 
mendorong solusi kreatif dan inovatif dari 
masing-masing individu, serta dorongan untuk 
mengubah budaya negatif yang ada menjadi 
budaya baru yang lebih positif akan menjadikan 
model kepemimpinan transformasional lebih 
efektif dalam organisasi yang kental dengan 
fenomena groupthink.

Dari kajian yang dilakukan di atas kita 
bisa memahami dan melihat dengan jelas 
perbedaan serta keunggulan dari model 
kepemimpinan transformasional maupun 
model kepemimpinan transaksional. Sehingga 
dua model kepemimpinan ini memang tidak 
harus dipertentangkan, karena ternyata secara 
teori untuk implementasi model kepemimpinan 
transformasional dan transaksional sangat 
tergantung konteks penerapannya serta dapat 
dikombinasikan untuk mendorong pengikut 
mencapai performa di atas ekspektasi atau 
harapan, sebagaimana dapat dilihat pada 
gambar berikut (Northouse, 2016):
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Bukti empiris dari teori tersebut dapat 
dilihat ketika pada sekitar tahun 2012 Jokowi 
dan BTP (Basuki Tjahaja Purnama) menjadi 
duet pemimpin Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
atau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 
DKI Jakarta. Pada saat itu Jokowi sebagai 
transformational leader yang mempunyai 
keunggulan dari segi visi, misi, maupun 
pengaruh yang sangat kuat terhadap para 
pengikut namun mempunyai kelemahan dalam 
hal manajerial dan performance management, 
mampu ditutupi dengan sempurna oleh BTP 
sebagai transactional leader yang mempunyai 
kemampuan manajerial, performance managent 
termasuk penerapan reward and consequences, 
serta penerapan management by exception.  

Kombinasi model kepemimpinan yang 
saling mengisi ini terbukti mampu membawa 
hal yang sangat positif bukan hanya pada para 
pengikutnya, namun juga terhadap organisasi 
yang dipimpin (dalam hal ini para ASN DKI 
Jakarta) melalui peningkatan kesejahteraan 
dan peluang berkompetisi yang adil, maupun 
terhadap wilayah yang menjadi cakupan 

kepemimpinan keduanya melalui berbagai 
capaian pembangunan.

Dalam konteks penanganan kejadian krisis 
Covid-19 ini, untuk memenuhi kebutuhan 
kepemimpinan dengan model transaksional 
tersebut sebenarnya Presiden Joko Widodo 
sudah mengambil langkah stratejik melalui 
penetapan Kepala BNPB Letnan Jenderal 
Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19, namun 
sayangnya kurang efektif karena Doni Monardo 
ternyata tidak mampu mengkoordinasikan 
berbagai lembaga terkait untuk menanggulangi 
dampak pandemi Covid-19 yang bukan hanya 
menyerang kesehatan masyarakat tapi juga 
berdampak terhadap hampir semua sektor 
kehidupan, terutama perekonomian. Dari 
gaya kepemimpinan yang ditunjukkan, penulis 
bisa menilai bahwa karakteristik model 
kepemimpinan Doni Monardo juga bukan 
merupakan model kepemimpinan transaksional. 

Presiden rupanya juga menyadari hal 
ini sehingga Presiden merasa perlu untuk 
membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional yang disahkan 
melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 
2020 tanggal 20 July 2020 dan dipimpin oleh 
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 
sebagai Ketua Komite Kebijakan dengan dibantu 
oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua 
Pelaksana Komite untuk mensupervisi kinerja 
Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 
berikut dengan Satuan Tugas Pemulihan dan 
Transformasi Ekonomi Nasional. Presiden 
berargumen bahwa organ baru ini perlu dibentuk 
karena penanganan Covid-19 untuk aspek 
kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan 
dari upaya pemulihan ekonomi nasional. 
Argumen ini memang sesuai dengan konteks 
manajemen krisis, namun semua fungsi itu, baik 
untuk aspek kesehatan masyarakat maupun 
pemulihan ekonomi nasional seharusnya cukup 
dikelola dan dikoordinasikan oleh Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 yang sudah 
dibentuk sebelumnya.

Penambahan organ baru ini hanya 
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menunjukkan bahwa Presiden tidak percaya 
dengan kinerja Ketua Gugus Tugas dalam 
menanggulangi krisis yang mempunyai dampak 
multi aspek, dan memberi kesempatan kepada 
Erick Thohir menjadi crisis leader melalui 
penunjukan sebagai Ketua Pelaksana Komite. 
Latar belakang Erick Thohir sebagai pebisnis 
handal dan good manager diatas kertas 
seharusnya memenuhi beberapa kriteria 
crisis leader sebagaimana dibahas diatas yaitu 
mempunyai karakteristik pragmatis; cepat 
bereaksi terhadapa perubahan (responsive); 
tegas dalam menerapkan compliance 
termasuk untuk jadwal (schedule) melalui 
skema performance management (rewards 
and consequences); dan mempunya artikulasi 
yang baik dalam menyampaikan komunikasi 
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 
para pemangku kepentingan baik dari internal 
maupun eksternal. 

Erick Thohir harus mampu menunjukkan 
dirinya sebagai seorang pemimpin transaksional 
sehingga bisa membantu Presiden dalam 
memimpin penanggulangan krisis serta 
mampu melengkapi gaya kepemimpinan beliau 
dengan model kepemimpinan lain yang saling 
mengisi, terutama dengan karakteristik model 
kepemimpinan transaksional yang kuat sebagai 
koordinator pelaksana dalam penanggulangan 
krisis pandemi Covid-19.

SIMPULAN
Model kepemimpinan yang dibutuhkan 

pada saat terjadi krisis merupakan model 
kepemimpinan yang spesifik, karena menurut 
Gene Klann kondisi krisis dapat memisahkan 
antara pemimpin yang efektif dengan pemimpin 
yang tidak efektif sehingga penanganan kondisi 
krisis juga hanya akan efektif dilakukan oleh 
pemimpin dengan serangkaian kualifikasi dan 
karakteristik tertentu.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian 
sebelumnya, kualifikasi dan karakteristik 
crisis leader dapat ditemukan pada model 
kepemimpinan transaksional, namun sayangnya 

dari kajian media sosial dan media daring yang 
dilakukan di atas menunjukkan bahwa model 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah 
model kepemimpinan transformasional. 

Dapat dinilai bahwa ketidak-efektifan 
Presiden Joko Widodo ketika secara langsung 
memimpin penanggulangan krisis pandemi 
Covid-19, atau dengan kata lain sebagai 
Crisis Leader aktual, sangat dipengaruhi oleh 
karakteristik model kepemimpinan yang sudah 
melekat pada beliau, yaitu model kepemimpinan 
transformasional. Hal ini ditambah dengan 
kesulitan Presiden Joko WIdodo dalam 
mengkombinasikan beberapa model 
kepemimpinan tergantung situasi, kondisi, dan 
isu yang dihadapi sebagaimana berbagai teori 
yang sudah disampaikan sebelumnya. 
1. Sehingga beberapa rekomendasi strategi 

crisis leadership yang harus diambil 
pemerintah untuk meningkatkan efektivitas 
penanganan krisis pandemi Covid-19 
sehingga bisa memastikan ketahanan 
nasional adalah sebagai berikut:

2. Menunjuk crisis leader dengan karakteristik 
model kepemimpinan transaksional.

3. Memberikan dukungan, kewenangan, 
dan otorisasi yang memadai kepada crisis 
leader sebagaimana dimaksud pada item 
1 (satu) sehingga bisa lebih efektif dalam 
mengkoordinasikan berbagai sektor dalam 
menangani kejadian krisis Covid-19, 
terutama sektor kesehatan masyarakat, 
keamanan, dan perekonomian.
Melakukan evaluasi secara berkala terhadap 

kinerja Crisis Leader dan Crisis Management 
Team dalam memastikan ketahanan nasional 
pada masa krisis pandemi Covid-19. 

Demikian artikel ini kami sampaikan 
semoga dapat memberi manfaat pada siapapun 
yang membacanya, serta memberikan inspirasi 
dan dorongan kepada Pemerintah untuk 
menerapkan strategi crisis leadership yang 
sesuai dalam menanggulangi kejadian krisis 
pandemi Covid-19 demi memastikan ketahanan 
nasional.
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ABSTRAK: Perebutan kekuasaan di wilayah Laut Cina Selatan telah menjadi isu penting untuk didiksuikan 
oleh khalayak umum. Beberapa negara di ASEAN seperti Indonesia, serta pengaruh kekuatan Amerika 
dan China saling berebut di wilayah yang strategis bagi jalur perdagangan laut dan potensi sumber 
daya yang melimpah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena geopolitik di wilayah Laut Cina 
Selatan dari perspektif masyarakat berdasarkan data dan analisis sosial media serta posisi Indonesia 
dalam konflik tersebut. Data dan analisis sosial media (twitter) diperoleh melalui Drone Emprit pada 
periode 7-25 juni 2020. Hasilnya adalah diskusi dan perbincangan tentang isu Laut China Selatan 
dengan Social Network Analysis India, Hongkong, Australia dan Taiwan merupakan Negara yang paling 
terlibat dalam isu ini. Sedangkan, posisi Indonesia pada isu Laut China Selatan tetap berpegang pada 
politik bebas aktif dan menjunjung tinggi asas hukum yang berlaku (UNCLOS 1982) dibuktikan dengan 
beberapa cuitan seperti menolak negoisasi dengan Beijing; menutup ruang negosiasi; dan menolak 9 
garis putus-putus yang diklaim oleh China. Isu konflik Laut Cina Selatan ini lebih banyak dibicarakan dari 
kalangan Babyboomers dan hanya sedikit dari gen X-Y. Implikasi studi menjelaskan bahwa Indonesia 
sangat menekankan upaya diplomatis dalam isu geopolitik yang tengah memanas di Laut China Selatan. 

Kata Kunci: Geopolitik, Laut Cina Selatan, Drone Emprit, Indonesia

ABSTRACT: The power struggles in the South China Sea region has become an important to discussed 
by the public. Several countries in ASEAN such as Indonesia, as well as the influence of American and 
China’s forces are fighting over each other in strategic areas for sea trade routes and abundant potential 
resources. This study aims to analyze the geopolitical phenomena in the South China Sea region from 
the perspective of the community based on data and social media analysis, besides Indonesia’s position 
in the conflict. Data and analysis on social media (twitter) were obtained through Drone Emprit on 
the period 7-25 June 2020. The result was discussion and conversation on the issue of the South China 
Sea with Social Network Analysis India, Hong Kong, Australia and Taiwan were the countries most 
involved in this issue. Whereas, Indonesia’s position on the issue of the South China Sea still adheres 
to free and active politics and upholds the principles of applicable law (UNCLOS 1982) as evidenced by 
several tweets such as rejecting negotiations with Beijing; close the negotiation room; and rejects the 9 
dotted lines claimed by China. The issue of the South China Sea conflict is more widely discussed among 
Babyboomers and only a few of the X-Y genes. The implications of the study explain that Indonesia 
places great emphasis on diplomatic efforts on the geopolitical issues that are heating up in the South 
China Sea.

Keywords: Geopolitics, The South China Sea, Drone Emprit, Indonesia
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PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini situasi geopolitik di wilayah 

Laut Cina Selatan kembali memanas. Beberapa 
Negara yang berada di sekitar Laut China Selatan 
saling berebut terhadap daerah yang mempunyai 
potensi sumber daya melimpah. Geopolitik yang 
terjadi di Laut China Selatan muncul ketika China 
mengklaim Nine-Dash Line (Garis Putus-Putus) 
masuk ke dalam wilayah Negara di peta resmi 
China (Vujakovic, 2020). Hal ini menyebabkan 
ketegangan di wilayah ASEAN (Fathun, 2017) 
dan intervensi US (Amerika) terhadap Jepang 
dalam konflik laut China Selatan menambah 
ketegangan di kawasan tersebut. 

Klaim China atas Laut China Selatan 
digunakan sebagai daya dukung dalam 
mengembangkan pendapatan dan 
perekonomian Negara (Putri, 2012). Kawasan 
tersebut menyimpan warisan bawah laut yang 
besar atau disebut dengan Underwater Cultural 
Heritage dan China berencana membangun jalur 
sutera maritime atau “21st Century Maritime Silk 
Road” (Li & Chang, 2019). Klaim China tersebut 
menyebabkan Laut China Selatan menjadi inti 
dari perselisihan kedaulatan dan wilayah selama 
beberapa dekade karena sifat geopolitiknya 
yang kompleks dan historis (Perez-Alvaro & 
Forrest, 2018). Sehingga, inti permasalahannya 
mencakup dua hal yaitu kedaulatan teritorial 
dan maritime (Junef, 2018). 

Perebutan kekuasaan dan upaya konfrontasi 
diantara Negara-negara yang berkepentingan di 
wilayah Laut China Selatan telah mengganggu 
situasi politik dan keamanan di wilayah ASEAN 
secara khusus,  sekalipun terhadap Negara-
negara yang tidak berkepentingan seperti 
Indonesia (Junef, 2018). Dinamika geopolitik 
yang terjadi berdampak pada perang terbuka 
para pejabat publik dalam memberikan 
pernyataan dan komentar di media atau melalui 
sosial media. Disamping itu, isu laut China 
Selatan juga telah menyita atensi masyarakat 
untuk ikut memberikan komentar terhadap 
situasi ini di sosial media seperti twitter. 

Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi serta meningkatnya penggunaan 

internet telah merubah komunikasi online 
dalam ruang public (Mainka et al., 2014). 
Diantara perkembangan ICT (Information and 
Communication Technology) adalah sosial media 
yang telah didefinisikan sebagai alat untuk 
melakukan interaksi sosial (Haro-de-Rosario 
et al., 2018). Masyarakat lebih cenderung 
mengikuti sebuah isu melalui sosial media dari 
pada media lain, yang mana dibuktikan dalam 
studi Kim, Chun, Kwak, & Nam  (2014) yang 
menyatakan bahwa beberapa karakter utama 
sosial media adalah partisipasi, percakapan dan 
saling berkaitan. 

Dalam studi Haro-de-Rosario, Sáez-Martín, 
& del Carmen Caba-Pérez (2018) menjelaskan 
bahwa terdapat 255 juta pengguna twitter 
dengan rata-rata 360.000 tweets per menit. 
Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengguna 
aktif harian mencapai 166 juta (Jati, 2020). Tren 
ini mengubah sosial media menjadi ruang publik 
yang bebas (Suharso, 2019). Masyarakat dari 
semua kalangan bisa berinteraksi, bertukar ide, 
menyampaikan gagasan dan mendiskusikan isu 
yang menyangkut kehidupan bersama, termasuk 
isu laut China Selatan. 

Semantara beberapa studi tentang 
geopolitik di Laut China Selatan telah banyak 
dilakukan. Seperti misalnya studi oleh Huang 
& Suliman (2020) yang berusaha mengaitkan 
geopolitik teritorial Laut China Selatan dengan 
pariwisata. Selanjutnya, studi geopolitik tentang 
China’s Maritime Silk Road, dimana salah satu 
jalur yang menjadi rute adalah Laut China Selatan 
(Blanchard & Flint, 2017)One Road” project is 
comprised of two components: the Maritime 
Silk Road Initiative (MSRI. Sedangkan dalam 
studi Hayton (2019) menjelaskan munculnya 
geopolitik di wilayah Laut China Selatan adalah 
karena kepercayaan sebagian besar masyarakat 
China yang meyakini bahwa Laut China Selatan 
adalah warisan historis. Salah satu artikel yang 
hampir mirip dengan subjek analisis adalah 
studi dari Vujakovic (2020) yang menjelaskan 
bahwa klaim China atas Laut China Selatan 
telah membentuk opini di media-media barat 
dalam menyebarkan isu geopolitik dan konflik 
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yang terjadi disana. Dari beberapa studi yang 
telah dijelaskan diatas, belum ada artikel yang 
membahas tentang studi geopolitik dengan 
pendekatan analisis sosial media, sehingga 
fenomena ini menarik ini untuk dikaji. 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis 
fenomena geopolitik pada sosial media twitter. 
Fenomena ini menarik dan menjadi perhatian 
bagi para pejabat public dan masyarakat di 
twitter, terlebih lagi mengenai posisi Indonesia 
dan peran serta menjaga kondusivitas wilayah 
kawasan. Pada sub judul pertama penulis 
berusaha menjelaskan sejarah munculnya 
geopolitik Laut China Selatan dan dinamikanya 
secara ringkas. Sub judul kedua, penulis 
menjelaskan analisis dari sosial media twitter 
terkait dengan isu Laut China Selatan dalam 
periode tertentu. Sub judul ketiga, menjelaskan 
peran dan posisi Indonesia dalam geopolitik 
Laut China Selatan.  

TINJAUAN PUSTAKA
Studi geopolitik muncul sebagai sebuah 

studi adalah pasca perang dunia kedua 
(Hochberg & Sloan, 2017). Dua kutub kekuatan 
besar yaitu Uni Soviet dan USA (United States of 
America) telah mendominiasi dinamika global 
sampai berakhirnya perang dunia ke dua. Namun 
pasca perang dunia kedua, dimana ditandai 
dengan runtuhnya kekuatan Unisoviet, Amerika 
seperti menjadi menjadi pemain tunggal dalam 
beberapa strategi global dan konflik perebutan 
sumber daya selama perang dingin. Hingga pada 
awal 2000-an muncul kekuatan baru dalam 
perekonomian global yaitu China. 

Geopolitik dapat diartikan sebagai 
kombinasi praktik dana representasi yang 
merubah lingkungan dan ruang organisasi politik 
dan bagaimana pembedaan bagian-bagian dunia 
dengan pelabelan (Blanchard & Flint, 2017)One 
Road” project is comprised of two components: 
the Maritime Silk Road Initiative (MSRI. Menurut 
kamus The Penguin Dictionary of International 
Relations, geopolitik dimaknai sebagai sebuah 
metode untuk mempelajari politik luar negeri 
suatu Negara melalui variable seperti tempat, 

demografi, sumber daya, alam, iklim, dan lain-
lain (Gonggong, 2017). Sementara menurut 
Suradinata (2001) geopolitik didefinisikan 
sebagai disiplin ilmu yang mempelajari 
hubungan faktor-faktor seperti geografi, strategi 
dan politik sebagai sebuah strategi nasional. 

Situasi memanas yang terjadi di Laut 
China Selatan tidak lain juga di karenakan oleh 
terbenturnya geopolitik satu Negara dengan 
yang lainnya. Sifat geopolitik yang kontekstual 
seringkali dipengaruhi oleh beberapa hal seperti 
kedaulatan dan kemanan Negara. Dinamika 
geopolitik Laut China Selatan yang dikelilingi 
oleh banyak Negara melahirkan konflik 
kepentingan dan perebutan kekuasaan antar 
Negara dalam politik internasional. Mengacu 
pada berbagai konteks global dan dinamika yang 
terjadi, geopolitik global lebih banyak dimainkan 
oleh Negara adidaya. Pola ini lebih dikarenakan 
perebutan sumber daya dan potensi ekonomi 
suatu wilayah. 

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan 
merujuk pada keberadaan dua kepulauan 
yaitu Paracel dan Sparatly (Roza et al., 2013)
consequentemente, a procura de cuidados. 
Atualmente a sociedade ocidental é marcada 
pela complexidade cultural, pela convivência 
de diferentes crenças, valores e normas, o 
que tem propiciado o surgimento de um 
Plui-alismo Terapêutico. Porém enquanto 
algumas práticas são legitimadas e valorizadas, 
outras são consideradas - pela ciência - como 
primitivas, próprias dos sujeitos ignorantes. 
Entre essas últimas estão incluídas as práticas 
religiosas de cura afro-brasileiras. No entanto, 
como aponta a antropólogo Gilberto Velho 
(1984. Negara-negara yang berkonflik pada 
umumnya menggunakan sisi historis dan 
geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 
Internasional (UNCLOS). Seperti misalnya China 
yang mempercayai bahwa Laut China Selatan 
merupakan warisan sejak 2000 tahun yang 
lalu (Hayton, 2019). Selanjutnya pemerintah 
China mengklaim dan telah mengeluarkan peta 
teritorial yang merinci kedaulatan China atas 
Laut China Selatan pada tahun 1947 atau sering 
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dikenal dengan Nine Dashed Line (Garis Putus-
Putus) (Zhao, 2018). 

Meskipun dalam beberapa kasus China 
kalah secara de jure dengan Negara yang 
berkonflik seperti Filipina (Hsiao, 2017). Namun, 
semenjak resesi global yang terjadi tahun 2008, 
China bertransformasi sebagai kekuatan global 
dan ikut aktif dalam geopolitik global. Termasuk 
upya konfrontasi secara nyata yang jelas 
melanggar Konvensi Hukum Laut Internasional. 
Bahkan, kemenangan Filipina atas kasus tersebut 
tidak membuat China mengakui keputusan 
Pengadilan Arbitrase Internasional dan kenaikan 
status perekonomian China di mata dunia malah 
menjadikan mereka semakin merasa kuat akan 
kepemilikan Laut China Selatan , salah satunya 
dengan menyuarakan maritime silk road sebagai 
salah satu solusi perekonomian Asia, karena 
kekayaan alam dan jalur strategis pelayaran 
internasional yang berada di Laut China Selatan 
(Blanchard & Flint, 2017)One Road” project is 
comprised of two components: the Maritime Silk 
Road Initiative (MSRI. Studi mengenai geopolitik 
Laut China Selatan yang menjadi semakin 
dinamis ini kemudian banyak menyita perhatian 
para scholars dan policymakers untuk berdiskusi 
dan mengaitkan hal tersebut ke dalam berbagai 
macam aspek,  seperti potensi pariwisata dan 
proyek politik-ekonomi yang sarat malapetaka 
dan erat kaitannya dengan konsekuensi batas 
teritorial antar negara (Huang & Suliman, 2020).

Berikutnya, bagaimana dengan posisi 
indonesia dalam isu Laut China Selatan? 
Indonesia bukan Negara pengklaim yang 
memiliki kepentingan, namun saling klaim antar 
Negara terutama China, menggangu keamanan 
dan kedaulatan di wilayah kepulauan natuna 
(Roza et al., 2013)consequentemente, a procura 
de cuidados. Atualmente a sociedade ocidental 
é marcada pela complexidade cultural, pela 
convivência de diferentes crenças, valores e 
normas, o que tem propiciado o surgimento de 
um Plui-alismo Terapêutico. Porém enquanto 
algumas práticas são legitimadas e valorizadas, 
outras são consideradas - pela ciência - como 
primitivas, próprias dos sujeitos ignorantes. 

Entre essas últimas estão incluídas as práticas 
religiosas de cura afro-brasileiras. No entanto, 
como aponta a antropólogo Gilberto Velho 
(1984).  Dengan situasi dan kondisi yang belum 
dapat tertangani hingga saat ini mengharuskan 
Indonesia untuk terus  mempertahankan 
ketahanan nasionalnya dengan berusaha 
untuk memahami jati diri dan potensi bangsa 
(Suradinata, 2001). Salah satunya dengan 
geopolitik Indonesia atau yang dikenal sebagai 
Wawasan Nusantara yang memiliki tujuan 
untuk meciptakan persatuan dan keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sekaligus menjalankan amanah Undang-Undang 
1945 untuk ikut berperan aktif dalam menjaga 
ketertiban dan perdamaian dunia. Hal tersebut 
dilakukan melalui politik luar negeri yang bebas 
aktif. 

METODE
Artikel ini menggunakan data sekunder 

dengan pendekatan social media yang 
mana dalam hal ini adalah twitter. Penulis 
menggunakan Social Network Analysis yang 
telah disajikan dalam Drone Emprit. Sebuah 
sebuah website dari Universitas Islam Indonesia 
yang menampilkan data dan analsisis sosial 
media berdasarkan beberapa isu menarik di 
masyarakat dengan Artificial Intteligence (AI).

Penulis juga mencari rujukan artikel 
google scholar dengan kata kunci geopolitik 
dan Laut China Selatan dalam berbagai macam 
perspektif. Disamping itu penulis menganalisis 
permasalahan menggunakan rujukan dari 
beberapa artikel jurnal yang terbit dari taylor 
and francis, sage, dan sciendirect yang memiliki 
relevansi dengan studi ini. Selanjutnya penulis 
menganalisis fakta-fakta yang didapatkan dari 
beberapa media berita online untuk menambah 
elaborasi dan penjelasan dari temuan-temuan 
yang disajikan dalam analisis data drone emprit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sejarah Panjang Geopolitik Laut China 
Selatan
Laut Cina Selatan merupakan sebuah 
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kawasan perairan dan gugusan kepulauan yang 
terdiri dari dua Pulau besar yaitu Spratly dan 
Paracels. Luas dari kawasan ini membentang 
melewati beberapa Negara, mulai dari Selat 
Malaka (Singapura) sampai ke Selat Taiwan 
(Nainggolan, 2013)consequentemente, a 
procura de cuidados. Atualmente a sociedade 
ocidental é marcada pela complexidade cultural, 
pela convivência de diferentes crenças, valores 
e normas, o que tem propiciado o surgimento 
de um Plui-alismo Terapêutico. Porém enquanto 
algumas práticas são legitimadas e valorizadas, 
outras são consideradas - pela ciência - como 
primitivas, próprias dos sujeitos ignorantes. 
Entre essas últimas estão incluídas as práticas 
religiosas de cura afro-brasileiras. No entanto, 
como aponta a antropólogo Gilberto Velho 
(1984. Kawasan ini memiliki 3,5 juta kilometer 
persegi dan sumberdayanya diperebutkan oleh 
beberapa Negara termasuk China, Taiwan, 
Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia (Gau, 
2012; Vujakovic, 2020). Meskipun Indonesia 
bukan Negara yang aktif untuk saling klaim, 
artinya hanya menjaga kedaulatan wilayahnya 
dari klaim dari Negara lain. 

Perebutan kawasan ini telah berlangsung 
sejak lama dan menyimpan sisi historis dari 
masing-masing Negara yang saling klaim. 
Misalnya saja Filipina yang melaporkan 
pelanggaran kapal China wilayah perairannya. 
Kemudian Vietnam dengan China. Manuver 
yang dilakukan oleh China tidak lain karena 
keyakinan mereka atas kepemilikan Laut China 
Selatan sebagai sebuah warisan (Hayton, 
2019) serta ambisi mereka menjadi kekuatan 
ekonomi dunia dengan memanfaatkan Laut 
China Selatan yang meyimpan berjuta potensi. 
Disisi lain Negara-negara seperti Jepang,  India, 
dan Amerika Serikat juga tidak tinggal diam 
untuk menguasai wilayah Laut China Selatan 
yang dapat memberikan manfaat besar dalam 
ekonomi suatu Negara (Junef, 2018).

Selanjutnya bagaimana konflik dengan 
Indonesia? Laut China Selatan sudah menjadi 
konflik sejak lama dan keterlibatan Indonesia 
dengan konflik kawasan Laut China Selatan 

dimulai sejak terbitnya Peta Baru Malaysia pada 
Desember 1979 yang melibatkan Pulau Sipadan-
Ligitan (Maksum, 2017), yang kemudian 
berlanjut dengan munculnya klaim mutlak 
China pada tahun 2012 atas kepemilikan seluruh 
wilayah perairan baik kepulauan maupun pulau 
dikawasan Laut China Selatan (Roza et al., 2013)
consequentemente, a procura de cuidados. 
Atualmente a sociedade ocidental é marcada 
pela complexidade cultural, pela convivência 
de diferentes crenças, valores e normas, o que 
tem propiciado o surgimento de um Plui-alismo 
Terapêutico. Porém enquanto algumas práticas 
são legitimadas e valorizadas, outras são 
consideradas - pela ciência - como primitivas, 
próprias dos sujeitos ignorantes. Entre essas 
últimas estão incluídas as práticas religiosas de 
cura afro-brasileiras. No entanto, como aponta 
a antropólogo Gilberto Velho (1984, yang 
kemudian dirasa akan mengancam kepentingan 
dan kedaulatan bangsa Indonesia terutama pada 
stabilitas kawasan laut Natuna dan perdagangan 
internasional. 

Meskipun Indonesia bertindak sebagai Non-
Claimant State, namun posisi Indonesia sebagai 
salah satu pendiri ASEAN yang juga memiliki 
tujuan negara untuk ikut berperan aktif dalam 
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai 
dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 Alinea ke-4 mengharuskan Indonesia 
untuk mengambil peran sebagai penyeimbang, 
dan pereda penyelesaian konflik, terutama pada 
kawasan konflik Laut China Selatan (Saragih, 
2018), yang dibuktikan dengan keikutsertaan 
Indonesia dalam pembentukan asosiasi maupun 
forum-forum seperti Workshop on Managing 
Potential Conflicts in the South China Sea, 
Declaration of Conduct, Code of Conduct in the 
South China Sea, dan lain sebagainya. 

Namun, dalam kenyataannya kurangnya 
sikap kooperatif pada beberapa negara disekitar 
kawasan Laut China Selatan mengakibatkan 
sulitnya menyatukan persepsi nasional 
dan kepentingan bersama, yang kemudian 
mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan 
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antar negara-negara tersebut (Bai & Hu, 2016). 
Sehingga, geopolitik, kepentingan negara, dan 
identitas nasional akan sulit dicapai, karena 
mengingat bahwa geopolitik merupakan 
suatu ilmu yang menggabungkan analisis dan 
pengaturan geografis terhadap politik,ekonomi, 
militer, dan budaya kondisi suatu negara 
untuk mengembangkan dan melaksanakan 
kepentingan (Mitchell, 2016)the attempt by 
a land-based Eurasian power (China, yang 
kemudian dapat menjadi tantangan atau 
keuntungan bagi negara yang berusaha untuk 
mengamankan daerah tertentu untuk diri 
sendiri dan kemampuan untuk mengendalikan 
suatu wilayah yang dibatasi oleh pengaturan.

2. Analisis Sosial Media Laut China Selatan
Pada tahun 2020, situasi di Laut China 

Selatan kembali memanas, Negara-negara yang 
mempunyai kepentingan saling bermanuver dan 
perang terbuka secara public. Meskipun skala 
konfliknya masih rendah (low intensity conflict) 
namun tetap berpeluang menjadi konflik 
skala tinggi (high intensity conflict) jika hal ini 
dibiarkan terus menerus. Walaupun secara 
de jure sudah jelas pengaturan-pengaturan 
internasional tentang Laut China Selatan. 

 Data analisis yang telah disajikan di 
website drone emprit ini adalah kumpulan 
tweets dari periode 7-25 Juni 2020. Tweet-
tweet yang dikeluarkan oleh pejabat public, 
media, media official instansi pemerintah dan 
lembaga intelijen dari beberapa Negara yang 
berkpentingan terangkum dalam timeline 
dibawah ini: 

Sumber: diambil dari Drone Emprit

Berdasarkan tersebut ada beberapa 
catatan penting yang mewarnai dinamika konflik 
terbuka di Laut China Selatan. Pertama, China 
menganggap Taiwan bagian dari RRC. Sejarah 
panjang dua Negara serumpun ini semakin 
mempertajam konflik keduanya. Hal itu diikuti 
penguatan militer Taiwan untuk menegaskan 
kedaulatanya di Laut China Selatan (Arbar, 
2020). Kedua, USAF (United States Air Force) 
menerbangkan drone di Laut China Selatan 
membuktikan kepentingan atau Intervensi 
Amerika dalam wilayah tersebut. Ketiga, China 
menenggelamkan kapal ikan Vietnam. Keempat, 
US Navy Latihan gabungan dengan jepang 
di Laut China Selatan. Kelima, Menteri Luar 
Negeri secara terbuka menantang China dengan 
melalukan kerjasama dengan India. Kemudian 
dilanjutkan dengan pembahasan AS mengenai 
UU keamanan di Hongkong. 

Seperti yang telah kita saksikan bersama, 
bahwa dalam beberapa dekade terakhir kapasitas 
dan kemajuan angkatan laut serta udara yang 
dimiliki oleh China semakin meningkat pesat. 
Keadaan ini kemudian menjadi kekhawatiran 
bagi kekuatan militer USA. Persaingan serta 
gesekan yang nyata dan serius antara China dan 
Amerika menjadi semakin strategis dan intensif 
setiap harinya. The Diplomat juga mencatat 
beberapa alasan untuk kedua belah negara 
dalam mempertahankan dan memperluas 
kehadiran serta kekuatan militernya, terutama 
pada wilayah Laut China Selatan, dimana 
China sebagai negara pesisir terbesar pada 
kawasan tersebut memiliki kepentingan 
yang dipertaruhkan terutama mengenai 
kedaulatan teritorial, jalur komunikasi, dan 
perairan yurisdiksi. Sedangkan Amerika Serikat 
memandang tinggi dominasi maritim, komitmen 
keamanan dan kebebasan navigasi kepada 
negara-negara kawasan (Politik, 2020). 

Pada tanggal 17 Juni 2020 terpantau bahwa 
Amerika Serikat terus melakukan pergerakan 
dengan mengerahkan tiga kapal perangnya 
untuk memberikan ancaman serius bagi China 
di kawasan Laut China Selatan dan Kepulawan 
Xisha serta Kepulauan Paracel dan Spartly. 
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Adanya kapal Perang Amerika Serikat di kawasan 
Laut China Selatan ini kemudian dianggap 
sebagai hegemoni politik yang dilakukan 
Amerika (Merdeka, 2020). Institusi Nasional 
studi Laut China Selatan melaporkan bahwa 
Amerika Serikat telah mengarahkan kurang lebih 
375.000 tentara dan 60% dari kapal perang yang 
dimilikinya di wilayah Indo-Pasifik (Sebayang, 
2020b). Adanya peningkatan jumlah kapal-
kapal militer Amerika Serikat yang beroprasi di 
perairan Laut China Selatan ini dinilai bermula 
dari menjabatnya Presiden Amerika Serikat 
Donal Trump pada 2016, dan dalam hal ini 
Amerika Serikat hanya memberikan alasan 
bahwa pengoprasian kapal tersebut hanya 
untuk menjalankan kebebasan navigasi untuk 
keamanan dan kebebasan kawasan.

Menurut laporan terbaru yang diberikan 
oleh South China Sea Strategic Situation Probing 
Initiative (SCSPI) pada tanggal 25 juni 2020 di 
bawah Institute Penelitian Kelautan Universitas 
Peking menuliskan cuitan di akun twitternya 
bahwa Amerika Serikat telah mengarahkan 
pesawat US P8-A dan RC-135 serta C-17 
Globemaster III untuk terbang melakukan 
pengintaian terutama pada Selat Bashi dan Laut 
China Selatan (CNN Indonesia, 2020a)

Gambar Pergerakan Pesawat USA di Wilayah 
Laut China Selatan

Sumber: CNN Indonesia

Berdasarkan laporan tersebut, pesawat 
P8-A Poseidon yang merupakan pesawat tempur 
anti-kapal selam dan pesawat pengangkut 
C-17 serta pesawat pengintai RC-135 ialah tiga 
dari belasan pesawat Amerika Serikat yang 

terdeteksi terbang sejak pertengahan juni di 
kawasan perairan Laut China Selatan. 

Adanya peningkatan aktivitas militer yang 
dilakukan Amerika Serikat di titik masuk timur 
kawasan Laut China Selatan dan sekitarnya ini 
kemudian membuat China menuduh bahwa 
Amerika merupakan aktor yang meningkatkan 
dan menabur acaman serta perselisihan 
diantara negara-negara disekitar Laut China 
Selatan (Rafie, 2020). Namun, press statement 
yang dikeluarkan Michael R. Pompeo sebagai 
sekretaris negara menyatakan bahwa posisi 
Amerika mengenai klaim maritim Laut China 
Selatan lagi-lagi hanyalah sebuah usaha 
yang dilakukan untuk menjaga stabilitas dan 
perdamaian, serta menegakkan kebebasan 
laut yang sesuai dengan hukum internasional. 
Bahkan Michael R. Pompeo berpendapat 
bahwa dunia pun tidak akan mengizinkan jika 
Beijing memperlakukan Laut China Selatan 
sebagai kerajaan maritimnya, dan meyakini 
bahwa Amerika bersama sekutu dan mitra Asia 
Tenggara serta komunitas internasional akan 
melindungi hak kedaulatan atas sumber daya 
lepas pantai sebagaimana hak dan kewajiban 
yang tertera dibawah hukum internasional (U.S 
Department of State, 2020).

Ketegangan secara fisik antara Negara 
yang berkepentingan diikuti di media daring.  
Pergerakan yang semakin meruncing di jagat 
social media tentang isu Laut China Selatan 
telah banyak menyita atensi masyarakat 
terutama akun dengan jumlah follower banyak. 
Namun berdasarkan Social Network Analysis 
yang diambil dari Drone Emprit menjelaskan 
bahwa India dan USA banyak mendiskusikannya 
di Twitter (Lihat SNA Laut China Selatan)

Sumber: diambil dari Drone Emprit 
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Ramainya diskusi netizen (warga di sosial 
media) Bermula dari berbarengannya latihan 
militer yang dilakukan United State dan China 
dikawasan Laut China Selatan kemudian 
menimbulkan gurauan di Twitter mengenai 
persaingan strategis yang semakin dalam 
dan terbuka oleh China dan US (Hindustan 
Times, 2020). Bahkan, angkatan laut dan 
media China saling bertukar Hashtag di Twitter 
yang mengakibatkan saling sindir dengan 
memperlihatkan kekuatan para armadanya.

 Dilain sisi, memanasnya perang 
perebutan wilayah Laut China Selatan yang 
terjadi di Twitter juga dimulai sejak munculnya 
klaim sepihak China atas 90% wilayah Laut China 
Selatan, yang menimbulkan penolakan dari dari 
United State. Melihat hal tersebut, kemudian 
Duta Besar Australia O’Farrel yang bertugas di 
India menyampaikan rasa prihatin negaranya 
atas perilaku agresif yang dikeluarkan Beijing di 
Laut China selatan yang dirasa akan menganggu 
stabilitas dan memicu esklasi ketegangan 
wilayah, melalui kicauannya di Twitter tersebut 
kemudian memancing Sun Weidong selaku Duta 
Besar China di India untuk ikut buka suara dalam 
perdebatan sengit (CNN Indonesia, 2020b), 
dan berharap agar US dan Australia yang tidak 
memiliki permasalahan di Laut China Selatan 
untuk tidak ikut campur dalam penyelesaian 
sengketa yang terjadi di Laut China Selatan.

Bahkan, seminggu sebelum perdebatan 
China dan Australia ini terjadi, China sudah 
lebih dulu terlibat perdebatan dengan 
Komisiaris Inggris di India, Philip Barton karena 
pernyataannya atas tindakan yang dilakukan 
China (Chaudhury, 2020). Namun, Sun Weidong 
tetap bersikukuh bahwa permasalahan Laut 
China Selatan ini tidak membutuhkan pihak 
ketiga, yang dianggapnya sebagai tantangan 
nyata dari kekuatan luar kawasan Laut China 
Selatan yang malah memperkeruh sengketa 
teritorial dan perdamaian. 

Sumber: diambil dari Drone Emprit

Melalui Social Networking Analysis dan 
lokasi dimana tweet itu berasal, isu laut China 
Selatan banyak dibicarakan di beberapa seperti 
India, US, Hong Kong, Austalia, dan Taiwan. 
Seperti misalnya Taiwan yang menjadi pihak 
ketiga dari perselisihan China dengan Filipina. 
Kemudian hal ini tentu akan berimplikasi secara 
politik bagi Taiwan (Hsiao, 2017).

Sumber: diolah dari Drone Emprit 

Terkait akun yang sering menarasikan isu 
Laut China Selatan, diatas adalah 5 akun yang 
mendapat retweet terbanyak. Pertama adalah 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 43 | September 2020 43

@jojjeols, kedua adalah @StateDept. Artinya 
Negara-negara yang berkepentingan secara 
geopolitik pun sangat aktif memberikan narasi-
narasi di sosial media twitter. 

Menariknya, jika dilihat dari grafik total 
penulis berdasarkan umur dan total postingan 
berdasarkan kelompok umur yang dipublikasi 
oleh Drone Emprit menunjukan bahwa isu dan 
sengketa yang terjadi di Laut China Selatan saat 
ini kurang mendapat perhatian dari kalangan 
milenial,justru para generasi dengan umur >40 
lah yang banyak angkat bicara, seperti beberapa 
pejabat publik dan influencer yang memberikan 
pandangannya terhadap kasus Laut China 
Selatan. Kurangnya  minat dan perhatian dari 
kaum milenial ini dimungkinkan terjadi karena 
kembali memanasnya kasus tersebut bersamaan 
waktu dengan terjadinya wabah/pandemi besar 
COVID-19 di hampir seluruh belahan dunia. 
Sehingga fokus terhadap perang dingin terbuka 
yang dilakukan di kawasan Laut China Selatan 
kurang mendapatkan respon dari para generasi 
X dan Y, dan khususnya Jakarta yang menjadi 
kota dimana akun itu berasal juga, sebagian 
masyarakat atau netizen lebih fokus untuk 
mendiskusikan pandemic covid-19. 

Grafik 2. Total Penulis berdasarkan Umur

Sumber: Adopsi dari Drone Emprit

Grafik.3 Total Postingan Berdasarkan 
Kelompok Umur

Sumber: Adopsi dari Drone Emprit

Dari sekian akun yang membahas tentang 
isu Laut China Selatan terdapat penulis aktif 
mencapai 28.031 dan author yang teridentifikasi 
mencapai 2.412. Sementara jika dilihat dari asal 
kota dimana penulis/akun itu berada, sebaranya 
adalah sebagai berikut: 

Disamping itu ini adalah beberapa kota 
dimana akun itu berasal yang sering membahas 
isu Laut China Selatan dengan total jumlah 
tweet. 

Tabel 1. Tweets berdasarkan Kota
No Kota Jumlah Tweet

1 New Delhi 995

2 Mumbai 722

3 Hyderabad 251

4 London 206

5 Chennai 193

6 New York 157

7 Dubai 116

8 Melbourne 94

9 Singapore 91
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10 Sydney 84

11 Lucknow 82

12 Jakarta 80
Sumber: Diambil dari Drone Emprit

3. Peran dan Posisi Indonesia 
Bagaimana posisi Indonesia di isu Laut 

China Selatan, dibawah adalah akun Menteri 
Luar Negeri Indonesia yaitu Retno Marsudi. 
Dalam tweetsnya Retno Marsudi selalu 
menekankan perdamaian dan upaya untuk 
berdiskusi secara terbuka, dibandingkan saling 
berkonfrontasi satu sama lain. Jika kita lihat apa 
yang dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia 
ini adalah bukti politik bebas aktif, dan upaya 
menjaga perdamaian dunia (Suradinata, 2001) 

Sumber: diambil dari Drone Emprit

Berdasarkan data cuitan dari Menteri 
Luar Negeri Indonesia mengindikasikan sifat 
netral dan posisi indoensia dalam konflik 
Laut China Selatan. Bahkan, Menteri Luar 
Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi 
ikut serta angkat bicara pada konfersi persnya, 
dan mengatakan bahwa semua negara harus 
berkontribusi untuk mempertahankan stabilitas 
dan perdamaian di Laut China Selatan, dengan 
kata lain Indonesia menginginkan semua pihak 
untuk tidak melakukan tindakan yang dapat 
memperburuk suasana di kawasan Laut China 
Selatan (BBC Indonesia, 2020), dengan sikap 
konsisten yang diperlihatkan Indonesia dalam 
kasus Laut China Selatan telah nyiratkan, bahwa 
Indonesia hanya berharap untuk setiap negara 
dapat menghormati dan menghargai hukum 
internasional yang terdapat didalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-bangsa yang menyangkut 

Hukum Laut / UNCLOS 1982. Berikutnya, 
Beberapa catatan penting yang bisa dirangkum 
adalah: 

1. Tidak ada alasan untuk bernegosiasi 
dengan Beijing (China)

2. Posisi Indonesia sudah jelas yaitu 
berdasarkan UNCLOS 1982

3. Indonesia menolak negosiasi
4. Menolak pengakuan Nine-Dash Line 

oleh China
Indonesia yang berperan sebagai pihak 

penengah dalam hal ini lebih menekankan pada 
pembangunan kekuatan maritim dan upaya 
diplomasi yang melibatkan Tentara Angkatan 
laut Indonesia. Hal ini dilakukan demi menjaga 
kedaulatan wilayah-wilayah nasional dan 
mewujudkan stabilitas serta perdamaian pada 
kawasan Laut China Selatan, karena hal ini 
mengingat bahwa 70% dari kawasan Indonesia 
merupakan wilayah lautan yang berarti segala 
konsep pertahanan, diplomasi dan kebijakan 
ekonomi Indonesia harus berdasarkan pada 
kondisi geografis yang dimilikinya. Oleh karena 
itu, untuk meningkatkan kekuatan militer yang 
ditargetkan hingga tahun 2024, Indonesia 
melalui program Minimum Essential Force 
(MEF) kemudian memfokuskan pembangunan 
pangkalan militer, peningkatan kualitas pada 
sumber daya manusia dan pembelian serta 
modernisasi senjata untuk memenuhi postur 
kekuatan pokok pertahanan dan kondisi 
geografis kepulauan Indonesia. Adanya kekuatan 
potensi militer Indonesia ini kemudian dapat 
digunakan sebagai salah satu cara diplomasi  
dalam mencapai resolusi konflik pada kawasan 
Laut China Selatan.

Kawasan Indonesia yang strategis secara 
geopolitik dan ekonomi tentu menjadikan 
Indonesia sebagai jembatan utama bagi 
politik, pelayaran dan ekonomi antar benua. 
Sikap defensif kuat yang diambil Indonesia, 
merupakan langkah yang tepat karena kawasan 
Laut China Selatan merupakan kawasan yang 
tidak bisa di prediksi kestabilannya, maka 
kekuatan militer yang offensif cenderung akan 
memanaskan kondisi dan situasi, dimana hal 
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tersebut berpotensi meningkatkan terjadinya 
perang terbuka dikawasan tersebut. Oleh 
karenanya, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan 
Negara telah menyebutkan bahwa pertahanan 
negara harus memperhatikan kondisi geografis 
dan mengedepankan pertahanan berlapi. 
Adanya konsep pertahanan berlapis ini salah 
satunya adalah dengan mengedepankan 
kekuatan militer, khususnya Angkatan Laut 
(Paramasatya & Poespojoedho, 2019). Hal 
ini kemudian megharuskan Indonesia untuk 
membangun infrastruktur maritim yang baik, 
dan tercatat hingga tahun 2019 pemerintah telah 
membangun setidaknya 32 pelabuhan yang 
tersebar di penjuru Indonesia (Yasmin, 2018), 
dengan harapan akan mampu meningkatkan 
perkembangan ekonomi, kemudahan 
transportasi, distribusi logistik dan mobilisasi 
pertahanan negara.  

Juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil 
Anzar Simanjuntak juga telah mengungkapkan 
bahwa Indonesia saat ini sudah cukup siaga 
dalam konflik yang terjadi pada kawasan 
tersebut. Salah satunya ditunjukan dengan 
adanya upaya penjagaan yang dilakukan oleh 
angkatan laut dan angkatan udara dikawasan 
Laut Natuna (Sebayang, 2020a), Serta harapan 
Indonesia agar China tidak memanfaatkan 
kondisi pandemi Covid-19 ini untuk menguasai 
klaimnya atas Laut China Selatan. 

SIMPULAN
Geopolitk kawasan Laut China Selatan 

telah menjadi isu yang selalu menarik untuk 
didiskusikan di level internasional. Konfrontasi 
dan saling klaim dari Negara-negara yang 
berkepentingan berpotensi mengancam 
stabilitas politik keamanan dunia, khususnya 
wilayah ASEAN. Dalam studi ini telah dijelaskan 
bahwa isu Laut China Selatan merupakan 
isu geopolitik yang telah berlangsung lama 
dan mempunyai historis masing-masing dari 
Negara pengklaim. Disisi lain, isu Laut China 
Selatan telah menarik percapakan di sosial 
meida, khusunya twitter. Namun, berdasarkan 

analisis sosial media yang diambil dari Drone 
Emprit menemukan bahwa Negara yang paling 
membicarakannya justru adalah India dan AS. 
Sementara posisi Indonesia konsisten pada 
politik luar negeri yaitu bebas aktif, sekaligus 
menghimbau kepada seluruh Negara yang 
berkepentingan untuk menjaga stabilitas dan 
keamanan di wilayah tersebut. Peran Indonesia 
sebagai penengah dan menjalankan strategi 
defensif dinilai tepat untuk mengurangi suhu 
konflik di wilayah Laut China Selatan. Impilkasi 
dari studi ini adalah penggunaan Analisis 
sosial media ini dapat membantu memahami 
peta geopolitik di wilayah Laut China Selatan 
berdasarkan atensi masyarakat/pejabat public 
melalui sosial media twitter. Sehingga narasi 
yang dibangun oleh akun-akun pemerintah atau 
LSM yang berkepentingan dapat membantu 
analisa dari policymaker, terkhusus Indonesia 
dalam menyusun strategi apa yang tepat untuk 
meredam konflik secara terbuka. Kedepan studi 
melalui analisis sosial media ini bisa didiskusikan 
dalam aspek lain yang menarik dan menjadi 
perhatian masyarakat di sosial media. 
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ABSTRAK: Pandemi COVID-19 telah merubah pola pikir, sikap dan perilaku manusia di seluruh dunia 
termasuk Indonesia. Menghadapi kondisi ini, bangsa Indonesia harus meningkatkan ketahanan 
nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Salah satu strategi 
peningkatan kualitas SDM Indonesia adalah mempersiapkan SDM kritis, kreatif yang berwawasan 
kebangsaan sehingga mampu bertahan dalam keterbatasan era COVID-19 dan siap memasuki tatanan 
kehidupan baru melalui pendidikan. Hal ini juga menjadi poin penting dalam skala prioritas tujuan 
pendidikan nasional. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh strategi penyiapan SDM kritis, kreatif dan 
berwawasan kebangsaan menuju ketahanan nasional yang tangguh di era pandemi COVID-19. Dengan 
pendekatan riset kualitatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam pakar, dan 
studi lapangan. Dengan menggunakan metode analisis CIPPO diperoleh bahwa perlu dilakukan inovasi 
dan perubahan secara masif serta terukur merujuk pada cara berfikir HOTS, dan pengembangan nilai-
nilai kebangsaan berbasis 4 konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Sesanti Bhineka Tunggal 
Ika, dan NKRI sehingga mampu menghasilkan SDM APOR. APOR (Active Positive Outside Response) 
adalah karakteristik SDM Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berwawasan 
kebangsaan sehingga mampu memberikan respon positif secara aktif terhadap lingkungannya untuk 
mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh di masa pandemi COVID-19.
Kata Kunci: SDM, kritis kreatif, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, era pandemi COVID-19

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic has changed the mindset, attitude, and behavior of people 
around the world, including Indonesia. Facing this condition, the Indonesian nation must increase 
national resilience by improving the quality of its strong human resources (HR). One of the strategies 
to improve the quality of Indonesian human resources is to prepare critical, creative, and national 
insight human resources so that they can survive the limitations of the COVID-19 era and are ready 
to enter a new normal of life through education. This is also an important point in the priority scale 
of national education goals. This study aims to obtain a strategy to prepare human resources that 
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are critical, creative, and have a national insight to achieve strong national resilience in the COVID-19 
pandemic era. With a qualitative research approach, data is obtained through literature studies, in-
depth interviews of experts, and field studies. By using the CIPPO analysis method, it is found that it is 
necessary to carry out massive and measurable innovation and change by referring to the HOTS way of 
thinking, and the development of national values   based on 4 national consensuses namely: Pancasila, 
UUD 1945, Sesanti Bhineka Tunggal Ika, and NKRI so that they can produce good human resources. 
The APOR (Active Positive Outside Response) is a characteristic of Indonesian human resources who 
can think critically, creatively, and have a national insight so that they can actively respond positively 
to their environment to create strong national resilience during the COVID-19 pandemic era.
Keywords: critical and creative human resources, national insight, national resilience, the COVID-19 
pandemic era
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PENDAHULUAN
Latar belakang penulisan ini adalah 

untuk memberikan gambaran bagaimana 
mempersiapkan sumber daya manusia 
(SDM) kritis, kreatif dan memiliki wawasan 
kebangsaan sehingga mampu mendukung 
ketahanan nasional pada era pandemi 
COVID-19 berdasarkan kajian hasil penelitian, 
studi literatur, wawancara mendalam dan studi 
lapangan yang telah dilakukan. Hal ini didasari 
oleh alasan bahwa negara yang kuat adalah 
negara yang memiliki ketahanan nasional yang 
kuat pula. Ketahanan nasional ini merupakan 
kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan 
ketangguhan yang mengandung kemampuan 
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam 
menghadapi dan mengatasi  segala tantangan, 
ancaman, hambatan,  serta gangguan  baik 
dari luar maupun dalam yang secara langsung 
ataupun tidak langsung membahayakan 
integritas, identitas, kelangsungan hidup 
bangsa dan negara serta perjuangan mengejar 
tujuan nasional (Kusrahmadi, 2006). Namun 
saat ini, ketahanan nasional kita tengah diuji 
oleh pandemi COVID-19 yang melanda bangsa 
Indonesia bahkan seluruh bangsa di dunia. 
Masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini 
dipandang sebagai sebuah tantangan, ancaman, 
gangguan, dan hambatan, dalam mewujudkan 
tujuan nasional. Oleh karena itu, ketahanan 
nasional pada masa pandemi COVID-19 ini harus 
tetap dijaga bahkan ditingkatkan baik dari aspek  
ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan 
dan keamanan, maupun aspek geografi, 
demografi, dan pengelolaan sumber daya 
alam. Disadari atau tidak, pandemi COVID-19 
telah berpengaruh dan berdampak pada segala 
aspek kehidupan masyarakat global termasuk 
Indonesia sehingga memaksa masyarakat harus 
merubah pola pikir, sikap, dan perilaku agar 
mampu memasuki tatanan kehidupan baru 
(new normal) di era pandemi COVID-19, yang 
juga terakumulasi dalam era revolusi industri 
4.0 dan society 5.0 abad 21 ini yang akan 
lebih banyak menerapkan teknologi digital. 
Oleh karena itu, berbagai lapisan masyarakat 

sebagai sumber daya manusia yang paling 
berperan dalam ketahanan nasional harus 
memiliki ketangguhan dan kualitas yang baik 
mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, 
solutif, komunikatif, kolaboratif, dan berkarakter. 
Terkait hal ini, maka perlu dipikirkan bagaimana 
strategi mempersiapkan SDM yang memenuhi 
kriteria tersebut melalui pendidikan baik di 
tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun 
pendidikan tinggi. Walaupun kita ketahui 
bahwa mempersiapkan SDM kritis, kreatif dan 
berwawasan kebangsaan bukanlah soal yang 
mudah apalagi dalam masa pandemi COVID-19 
ini. Namun demikian, tetap harus dipersiapkan 
dan diprogramkan baik dalam kurikulum, model, 
metode, strategi, media pembelajaran, maupun 
model evaluasinya. Kurikulum merupakan bagian 
yang sangat esensial dalam proses pendidikan, 
oleh karenanya kurikulum disebut sebagai “the 
heart of education”. Segala perencanaan, sistem 
pengaturan, dan aktivitas dalam pembelajaran 
dalam mencapai tujuan pembelajaran dan 
pendidikan dikendalikan dalam kurikulum. 
Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan 
kurikulum, maka diperlukan model, metode, 
strategi, media pembelajaran dan model 
evaluasi pembelajarannya yang sesuai dengan 
kondisi dan tujuan pembelajaran.

Berdasarkan hal di atas, maka bagaimana 
mempersiapkan kurikulum, merancang 
model, metode, strategi, media, dan evaluasi 
pembelajaran untuk menghasilkan SDM  yang 
kritis, kreatif dan berwawasan kebangsaan di 
era pandemi Covd-19 sehingga mampu dan 
tangguh dalam mendukung ketahanan nasional 
akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. 

TINJAUAN PUSTAKA
Era Pandemi COVID-19

Era pandemi COVID-19 yang dimulai sejak 
31 Desember 2019 di Wuhan Cina dan telah 
menyebar hampir di seluruh dunia hingga 
sampai saat ini telah menjadi permasalahan 
global yang perlu disikapi dan ditangani dengan 
tepat. Dilansir oleh worldometers.info pukul 
08.00 WIB, kasus COVID-19 di seluruh dunia 
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hari ini per Jumat (28/8/2020) yakni mencapai 
24.605.306 kasus. Jumlah tersebut, terdiri dari 
834.773 orang meninggal dunia dan 17.076.529 
pasien telah sembuh. Ada 6.694.004 kasus aktif 
atau pasien dalam perawatan yang tersebar di 
berbagai negara.

  

Data 1. Kondisi kasus COVID-19 di seluruh 
dunia per 28 Agustus 2020

Sumber: https://mataram.tribunnews.com/ 
2020/08/28/update-corona-dunia

Data 1 tentang konfirmasi kasus COVID-19 
di seluruh dunia per 28 Agustus 2020 per 
100.000 populasi juga menunjukkan masih 
tingginya kasus orang yang terkena COVID-19. 
Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 
belum berakhir dan perlu penanganan yang 
lebih serius dan sungguh-sungguh dari berbagai 
pihak dan aspek kehidupan. Masyarakat harus 
mulai dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan 
baru (new normal) agar bisa bertahan hidup. 
Kebiasaan dan tatanan kehidupan baru yang 
menuntut masyarakat untuk membiasakan diri 
hidup sehat, selalu menggunakan masker, jaga 
jarak, rajin berolahraga, komsumsi makanan 
bergizi,  sampai penggunaan teknologi 
digital untuk memenuhi kehidupannya perlu 
dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Oleh 
karena itu, pola pikir, sikap, dan perilaku kritis, 
kreatif dan berwawasan kebangsaan masyarakat 
perlu dipersiapkan dan mendapat perhatian 
khusus agar dapat menghadapi dan memasuki 
tatanan kehidupan baru tersebut.

SDM Kritis, Kreatif dan Berwawasan 
Kebangsaan

Seperti telah dipaparkan sebelumnya 
bahwa sumber daya manusia (SDM) kritis, kreatif 

dan berwawasan kebangsaan saat ini semakin 
dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang 
semakin kompleks di abad 21 ini yang ditandai 
munculnya era revolusi industri 4.0 disusul 
kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dalam 
society 5.0 ditambah lagi era pandemi COVID-19 
yang mengarahkan masyarakat kepada tatanan 
kehidupan baru (new normal). SDM yang 
memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, 
dan berwawasan kebangsaan akan mampu 
beradaptasi dengan perubahan yang sangat 
cepat dalam era tersebut. Kemampuan berpikir 
kritis, kreatif, dan berwawasan kebangsaan ini 
dapat dikembangkan dalam diri seseorang jika 
orang tersebut memiliki higher-order thinking 
skills (HOTS) seperti ditunjukan oleh hasil 
penelitian Widihastuti (2014) yang menjelaskan 
bahwa seseorang yang memiliki HOTS akan 
mampu berpikir kritis, kreatif. Konsep berfikir ini 
diperkuat dan dimantapkan dengan penanaman 
nilai-nilai kebangsaan. 

 Arti atau makna istilah HOTS telah 
didefinisikan oleh beberapa ahli, yaitu Edwards & 
Briers (2000: 2) yang mengacu pada Newcomb-
Trefz model dan berdasarkan taksonomi Bloom, 
Thomas & Litowitz (1986: 6) yang menyatakan 
bahwa HOTS menunjukkan fungsi intelektual 
pada level yang lebih kompleks, Janet Laster 
dalam review literaturnya berkaitan dengan 
ilmu pengetahuan kognitif beserta respek dan 
implikasinya pada kurikulum pendidikan vokasi, 
Quellmalz,  Sternberg, Thomas & Litowitz beserta 
Duke, Kurfman & Cassidy, National Council of 
Teachers of Mathematics, National Council of 
Teachers of English  (Thomas & Litowitz, 1986: 
7), Kerka (1992: 1),  Bhisma Murti (2011: 2), 
APA (Spring, 2006: 2), dan Robinson (2000: 3) 
& Cotton (1993: 2) yang menyatakan bahwa 
HOTS mencakup keterampilan belajar dan 
strategi belajar yang digunakan, memberikan 
alasan, berpikir dengan kreatif dan inovatif, 
pengambilan keputusan, dan memecahkan 
masalah. 

Mengacu pada berbagai definisi tentang 
HOTS oleh beberapa ahli tersebut di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa HOTS 
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merupakan keterampilan berpikir pada tingkat/
level yang lebih tinggi yang memerlukan 
proses pemikiran lebih kompleks mencakup 
menerapkan (applying), menganalisis 
(analyzing), mengevaluasi (evaluating), dan 
mencipta (creating) yang didukung oleh 
kemampuan memahami (understanding) dan 
bekal pengetahuan (knowledge), sehingga: (1) 
mampu berpikir secara kritis (critical thinking); 
(2) mampu memberikan alasan secara logis, 
sistematis, dan analitis (practical reasoning); (3) 
mampu memecahkan masalah secara cepat dan 
tepat (problem solving); (4) mampu mengambil 
keputusan secara cepat dan tepat (decision 
making); dan (5) mampu menciptakan suatu 
produk yang baru berdasarkan apa yang telah 
dipelajari (creating). Dengan demikian, untuk 
dapat mencapai SDM yang kritis dan kreatif maka 
SDM tersebut harus dikembangkan terlebih 
dahulu kemampuan berpikir tingkat tingginya 
(HOTS), seperti dijelaskan dalam Bagan 1. 

Gambar 1. Definisi HOTS (Widihastuti, 2014)

Bagi sebagian orang, HOTS dapat dilakukan 
dengan mudahnya, tetapi bagi orang lain belum 
tentu dapat dilakukan. Meski demikian bukan 
berarti HOTS tidak dapat dipelajari. Alison 
menyatakan bahwa seperti halnya keterampilan 
pada umumnya, HOTS dapat dipelajari oleh 
setiap orang. Lebih lanjut Alison menyatakan 
bahwa dalam praktiknya, HOTS pada anak-
anak maupun orang dewasa dapat berkembang 
(Thomas & Thorne, 2010). Seperti halnya 

pendapat Edward de Bono (dalam Moore & 
Stanley, 2010: 7) yang menyatakan bahwa kalau 
kecerdasan adalah bersifat bawaan, sedangkan 
berpikir adalah suatu keterampilan yang harus 
dipelajari. Oleh karena itu, keterampilan 
berpikir ini perlu dan sangat penting untuk 
dikembangkan. 

Pola pikir kritis juga sangat penting dan 
bermanfaat bagi peserta didik, terutama dalam 
hal: (1) membantu memperoleh pengetahuan, 
memperbaiki teori, memperkuat argument; (2) 
mengemukakan dan merumuskan pertanyaan 
dengan jelas; (3) mengumpulkan, menilai, 
dan menafsirkan informasi dengan efektif; 
(4) membuat kesimpulan dan menemukan 
solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat; 
(5) membiasakan berpikiran terbuka; dan (6) 
mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan 
solusi dengan jelas kepada lainnya (Bhisma 
Murti, 2011: 16).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah 
bahwa HOTS harus dimiliki oleh peserta didik 
sebagai upaya mempersiapkan SDM yang kritis, 
kreatif dan berwawasan kebangsaan sehingga 
mampu memenuhi tantangan dan tuntutan abad 
21 yang diwarnai oleh era revolusi industri 4.0, 
society 5.0, dan era pandemi COVID-19. Semakin 
baik HOTS seseorang, maka semakin baik pula 
kemampuannya dalam menyusun strategi dan 
taktik dalam beradaptasi, berkompetisi, dan 
berkolaborasi dengan lingkungannya. Selain 
itu, pengembangan HOTS bagi peserta didik ini 
sangat penting untuk mengembangkan secara 
komprehensif kemampuan dan keterampilan 
peserta didik dalam hal berpikir kritis, 
sistematis, logis, aplikatif, analitis, evaluatif, 
kreatif, pemecahan masalah, dan pengambilan 
keputusan secara jujur, percaya diri, bertanggung 
jawab dan mandiri. 

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan
Mengkolaborasikan cara berfikir HOTS 

dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan 
merupakan sebuah inovasi guna menghasilkan 
SDM yang tidak hanya kritis dan kreatif namun 
juga memiliki karakter dan wawasan kebangsaan 
yang kuat. Wawasan kebangsaan yang telah 
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diajarkan oleh para pendiri bangsa merujuk 
pada 4 konsensus bangsa yakni Pancasila, UUD 
NRI 1945, sesanti Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. 
Berdasarkan 4 konsensus tersebut dihasilkan 
14 nilai-nilai kebangsaan yang perlu diketahui, 
dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh 
SDM Indonesia. 

Ke-14 nilai tersebut meliputi: 1) 1. Relijius; 
2) Kekeluargaan; 3) Keselarasan; 4) Kerakyatan; 
5) Keadilan; 6) Demokrasi; 7) Kesamaan Derajat; 
8)  Ketaatan hukum; 9) Kemandirian; 10) 
Kesatuan wilayah; 11) Persatuan bangsa; 12) 
Gotong royong; 13) Toleransi; dan 14) Keadilan.  
Ke-14 nilai tersebut terdiri lima nilai berasal 
dari Pancasila, tiga dari UUD NRI 1945, tiga dari 
Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan 3 lainnya dari 
konsensus negara kesatuan Republik Indonesia 
(Lemhannas RI, 2020). Konsep tersebut seperti 
pada Gambar 2.

Gambar 2. Nilai-Nilai Kebangsaan 4 Konsensus 
Dasar Bangsa

Kurikulum Pendidikan Era COVID-19
Kurikulum pendidikan Era COVID-19 kini 

tengah menjadi topik bahasan dan kajian 
di tingkat Kemendikbud maupun para ahli 
yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. 
Penyusunan kurikulum era pandemi COVID-19 
dirasa perlu dilakukan mengingat Kurikulum 
2013 dipandang terlalu padat dan tidak tepat 
diterapkan dalam kondisi pandemi COVID-19. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum 
Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia 
(IKA UPI), Enggartiasto Lukita (2020), yang 
menilai bahwa Kurikulum 2013 yang saat ini 
diterapkan di Indonesia sudah tidak mungkin 

lagi diterapkan selama masa pandemi, sehingga 
perlu rekonstruksi kurikulum relevan dengan 
situasi pandemi maupun pasca pandemi. 
Artinya, Indonesia sudah saatnya menggunakan 
kurikulum era pandemi yang adaptif dengan 
perubahan global tersebut. Lebih lanjut 
Enggartiasto (2020) juga menjelaskan 
bahwa  Indonesia membutuhkan kurikulum 
baru yang relevan dengan situasi kenormalan 
baru (new normal), dan menurutnya setelah 
pandemi berlalu, sekadar menormalkan 
praksis sekolah tidaklah cukup, sehingga 
diperlukan transformasi, yaitu desain besar 
untuk mengubah sistem pendidikan secara 
mendasar. Visi Presiden Joko Widodo sudah 
sangat jelas, yaitu menyebutkan sumber 
daya manusia (SDM) sebagai kunci kemajuan 
bangsa dan untuk mendapatkan SDM unggul, 
maka pendidikanlah satu-satunya yang bisa 
menentukan. Pendidikan menjadi penentu 
masa depan bangsa ini (Enggartiarso, 2020). 
Mengacu penjelasan Enggartiasto di atas, maka 
jelaslah bahwa kurikulum merupakan pedoman 
sistem pembelajaran yang sangat penting dalam 
dunia pendidikan agar dapat menghasilkan SDM 
yang unggul dan berkualitas. 

Sesuai fungsinya, Ilham Prastya (2020) 
menjelaskan bahwa kurikulum dapat 
dibedakan dalam beberapa fungsi yaitu: (1) 
Fungsi Penyesuaian, yaitu kemampuan dalam 
menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan 
yang terjadi di lingkungan sekitarnya, karena 
lingkungan itu bersifat dinamis atau berubah-
ubah setiap saat. (2) Fungsi Integrasi, berarti 
bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang 
dapat menciptakan individu-individu yang 
utuh, yang nantinya dapat diberguna dan dapat 
berintegrasi di lingkungan. (3) Fungsi Diferensiasi, 
memiliki arti bahwa kurikulum adalah suatu alat 
yang dapat memberikan pelayanan yang mampu 
menghargai dan melayani berbagai macam 
perbedaan setiap siswa. (4) Fungsi Persiapan, 
berarti bahwa kurikulum dapat berfungsi sebagai 
pendidikan yang mampu mempersiapkan siswa 
ke jenjang yang selanjutnya serta mampu 
untuk mempersiapkan dirinya agar dapat 
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hidup di lingkungan masyarakat, ketika ia 
tidak melanjutkan pendidikannya. (5) Fungsi 
Pemilihan, Kurikulum berfungsi untuk untuk 
menentukan program pembelajaran yang 
sesuai dengan minat dan bakat siswa. (6) Fungsi 
Diagnostik, berarti bahwa kurikulum merupakan 
suatu alat pendidikan yang mampu memahami 
potensi dan kelemahan yang ada dalam diri 
setiap siswa. Ketika telah mampu memahami 
potensi serta kelemahannya, maka diharapkan 
nantinya siswa tersebut dapat mengembangkan 
potensi yang dimilikinya dan mau memperbaiki 
kelemahannya tersebut (Ilham Prastya, 2020). 
Kurikulum juga memiliki beberapa komponen 
yaitu antara lain:  tujuan, isi, strategi, dan 
evaluasi. 

Mempertimbangkan hal di atas dan juga 
akan adanya kebutuhan kurikulum era pandemi 
COVID-19 seperti dijelaskan sebelumnya 
maka perlu disusun dan dilakukan inovasi 
kurikulum era pandemi COVID-19 yang mampu 
mempersiapkan SDM unggul dan berkualitas, 
kritis, kreatif dan bisa dilaksanakan dalam 
keterbatasan kondisi pandemi berbasiskan pada 
konsep wawasan kebangsaan dalam rangka 
memperkuat ketahanan nasional yang terdiri 
aspek/gatra geografi, demografi, pengelolaan 
sumberdaya alam, ideologi, politik, sosial 
budaya, pertahanan dan keamanan negara yang 
tangguh pada era pandemi COVID-19. 

Kondisi pandemi COVID-19 tidak hanya 
menjadi permasalahan bidang kesehatan, 
sosial, ekonomi saja, namun dalam lingkup yang 
lebih luas akan berdampak pada pertahanan 
negara. Peningkatan kemampuan SDM bidang 
pertahanan menjadi hal yang krusial. Sekarang 
dan dimasa yang akan datang dibutuhkan 
pengawak pertahanan (prajurit) yang kritis, 
kreatif dan berwawasan kebangsaan juga.

Pertahanan Negara yang terdiri dari 
Pertahanan Militer dan Pertahanan Nir Militer 
dimana ancaman berasal dari ancaman militer 
dan ancaman non militer. Sesuai dengan doktrin 
pertahanan negara, atas ancaman pandemi ini 
perlu dihadapi dengan melibatkan melibatkan 
seluruh komponen Bangsa melalui Pertahanan 

Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Hal ini sesuai 
dengan doktrin pertahanan rakyat semesta yang 
diamanahkan pada UU Nomor 3 tahun 2002 
tentang Pertahanan.

Doktrin pertahanan militer menempatkan 
TNI sebagai Komponen Utama dibantu 
Komponen Cadangan dan Komponen 
Pendukung dengan memanfaatkan Sumberdaya 
Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB), 
Sarana Prasarana yang dimiliki dimana hal ini 
diperkuat dengan dikeluarkannya UU Nomor 
23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber 
Daya Nasional. Sumberdaya tersebut meliputi 
4 hal yaitu: bela negara, komponen cadangan, 
komponen pendukung dan mobilisasi serta 
demobilisasi. Selanjutnya, Pertahanan Nir militer 
dalam rangka mengatasi ancaman non militer 
yang dilaksanakan Kementerian atau Lembaga 
Terkait sebagai unsur utama dalam menghadapi 
ancaman yang dihadapi baik Idiologi, Politik, 
Ekonomi, Sosial Budaya, Keselematan Umum, 
Teknologi dan Legislasi, termasuk dalam hal ini 
pandemi COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut sektor pendidikan 
baik pendidikan umum maupun khusus seperti 
pendidikan militer dan semi militer perlu 
melakukan reformasi kurikulum. Reformasi 
kurikulum berbasis HOTS yang dikolaborasi 
dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan 
diharapkan menghasilan SDM Indonesia yang 
kritis kreatif yang memiliki wawasan kebangsaan 
Indonesia.

METODE
Kajian ini bertujuan untuk memperoleh 

strategi penyiapan SDM yang kritis, kreatif dan 
berwawasan kebangsaan menuju ketahanan 
nasional di era pandemi COVID-19 melalui 
pengelolaan pendidikan yang didukung oleh 
kurikulum yang relevan. Dengan pendekatan 
riset kualitatif, data diperoleh melalui kajian 
hasil penelitian, studi literatur/kepustakaan, 
wawancara mendalam pakar dan studi lapangan. 
Dengan metode analisis Context, Input, Process, 
Product/output, outcome (CIPPO) terumuskan 
strategi proses sehingga dihasilkan output dan 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 43 | September 202056

outcome yang memberi konstribusi terhadap 
percepatan ketercapaian tujuan negara di masa 

pandemi COVID-19. Alur berfikir analisis CIPPO 
seperti pada Gambar 3.

CONTEXT
•	 KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN
•	 KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT 

PANDEMI COVID 19
•	 KEBIJAKAN KETAHANAN NASIONAL

INPUT
•	 SUMBERDAYA MANUSIA 
•	 ANGGARAN
•	 BAHAN-BAHAN PENDUKUNG
•	 SARANA PRASARANA PENDUKUNG 
•	 SOSIALISASI RENCANA PROGRAM
•	 LINGKUNGAN

•	 HOTS
•	 NILAI-NILAI KEBANGSAAN 

PROCESS

•	 KURIKULUM PEMBELAJARAN
•	 MODEL PEMBELAJARAN
•	 METODE PEMBELAJARAN
•	 STRATEGI PEMBELAJARAN
•	 MEDIA PEMBELAJARAN
•	 MODEL EVALUASI 

PRODUCT/OUTPUT
•	 SDM KRITIS
•	 SDM KREATIF
•	 SDM BERWAWASAN 

KEBANGSAAN 

OUTCOME
KETAHANAN NASIONAL 

YANG TANGGUH

Gambar 3. Alur Pikir Analisis CIPPO

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen Context
Kebijakan Penanganan COVID-19

Masa pandemi COVID-19 belum berakhir 
bahkan masih menunjukkan tingginya kasus 
COVID-19 ini di Indonesia. Hal ini didukung oleh 
data  Satgas COVID-19 per 27 Agustus 2020 
melalui https://covid19.go.id/ seperti disajikan 
pada Data 2. 

Berbagai upaya talah dilakukan pemerintah 
melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan 
untuk memberikan pedoman penanganan 
terdampak maupun pencegahan penularan 
kasus. Salah satunya dengan dibentuknya Satgas 
Percepatan penanganan COVID-19.

Data 2. Jumlah Terpapar COVID-19 di 
Indonesia per 27 Agustus 2020

Kondisi seperti di atas tentunya berdampak 
pada segala aspek kehidupan masyarakat 
sehingga harus segera disikapi oleh pemerintah 

melalui kebijakan-kebijakan darurat yang urgen 
dilakukan, misalnya kebijakan pendidikan terkait 
kurikulum dan pelaksanaan pembelajarannya, 
kebijakan kesehatan, kebijakan ekonomi, 
kebijakan pangan, kebijakan pertahanan dan 
keamanan, dan lain sebagainya. Berbagai 
kebijakan yang menjadi fokus pemerintah saat 
ini tersebut tidak semuanya akan dibahas dalam 
tulisan ini, yang akan dibahas hanyalah yang 
terkait dengan kebijakan pendidikan saja yaitu 
bagaimana menyiapkan SDM kritis, kreatif dan 
berwawasan kebangsaan melalui pendidikan 
sehingga mampu memperkuat ketahanan 
nasional di era pandemi COVID-19.   

Kebijakan Bidang Pendidikan di Masa Pandemi 
COVID-19

Kajian hasil studi literatur menyatakan 
bahwa SDM yang kritis, kreatif dan berwawasan 
kebangsaan merupakan modal dasar dan aset 
dalam pembangunan bangsa dan negara. 
Lemahnya SDM suatu bangsa menunjukkan 
lemahnya dan rendahnya indeks SDM negara 
tersebut. Oleh karena itu, melalui tulisan ini 
akan dipaparkan beberapa gagasan pemikiran 
berdasarkan kajian hasil penelitian dan studi 
literatur terkait menyiapkan kurikulum yang 
diharapkan mampu menghasilkan SDM yang 
kritis, kreatif dan berwawasan kebangsaan 
menuju ketahanan nasional di era COVID-19 ini. 

Makna dan pengertian kurikulum seperti 
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sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah 
merupakan pedoman, sistem pengaturan, dan 
perencanaan serta bahan pembelajaran  untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan 
pengertian tersebut, maka menyusun kurikulum 
era pandemi COVID-19 tidak bisa terlepas dari 
tujuan, isi pembelajaran, strategi, metode, 
media, dan evaluasi pembelajarannya. Selain 
itu, kurikulum ini juga harus disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi saat ini. 

Kemampuan berpikir kritis, kreatif,  solutif, 
komunikatif, kolaboratif, dan berkarakter 
merupakan kompetensi yang dituntut oleh 
abad 21 dan era pandemi COVID-19 ini sehingga 
harus dimiliki oleh SDM Indonesia. Oleh karena 
itu, di dalam menyusun tujuan, isi, strategi, dan 
evaluasi pembelajarannya dalam kurikulum 
harus memfokuskan pada pembentukan SDM 
yang memenuhi kriteria tersebut sesuai dengan 
konten dan bidang keahlian yang dipelajari. 

Kebijakan bidang Ketahanan Nasional
Kebijakan bidang ketahanan nasional, 

Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan 
Presiden RI Nomor 96 tahun 2016 tentang 
Kembaga Ketahanan Nasional. Berdasarkan 
Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2016 
tentang Lembaga Ketahanan Nasional 
(Lemhannas) RI mempunyai visi untuk menjadi 
pusat layanan unggulan (center of exellence) 
yang berkualitas dan kredibel dalam bidang 
ketahanan nasional dalam mewujudkan 
indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan 
berkepribadian berlandaskan gotong-royong. 
Guna mewujudkan visi tersebut,  dilaksanakan 
4 (empat) misi yaitu: 1) Mewujudkan Kader 
dan Pemantapan Pimpinan Tingkat Nasional 
berbasis pengarusutamaan gender yang berpikir 
komprehensif, integral, holistik, integratif dan 
profesional memiliki watak, moral dan etika 
kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara 
serta memiliki cakrawala padang yang universal; 
2) Mewujudkan agen perubahan dan komponen 
bangsa berbasis pengarusutamaan gender 
melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna 
meningkatkan dan memantapkan wawasan 
kebangsaan dalam rangka membangun karakter 

kebangsaan; 3) Mewujudkan kajian yang 
bersifat konsepsional dan strategis mengenai 
berbagai permasalahan nasional, regional dan 
internasioanal yang diperlukan oleh presiden, 
guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 4)  
Mewujudkan Sistem Pengukuran Ketahanan 
Nasional di pusat dan daerah yang mendukung 
Sistem Keamanan Nasional yang integratif.

Lemhannas Rl mempunyai tugas membantu 
Presiden dalam: 1) Menyelenggarakan 
pendidikan penyiapan kader dan pemantapan 
pimpinan tingkat nasional yang berpikir 
komprehensif, integral, holistik, integratif dan 
profesional, memiliki watak, moral dan etika 
kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara 
serta mempunyai cakrawala pandang yang 
universal; 2) Menyelenggarakan pengkajian 
yang bersifat konsepsional dan strategis 
mengenai berbagai permasalahan nasional, 
regional, dan internasional yang diperlukan oleh 
Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap 
tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
dan 3) Menyelenggarakan pemantapan nilai-
nilai kebangsaan guna meningkatkan dan 
memantapkan wawasan kebangsaan dalam 
rangka membangun karakter bangsa. Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi: 1) 
Penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader 
dan pemantapan pimpinan tingkat nasional; 2) 
Pengkajian permasalahan strategik nasional, 
regional, dan internasional di bidang geografi, 
demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, 
politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, 
ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta permasalahan internasional; 
3) Pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang 
bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti 
Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta 
pembudayaan nilai-nilai kebangsaan; 4) Evaluasi 
dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan 
kader dan pimpinan tingkat nasional, pengkajian 
yang bersifat konsepsional dan strategis 
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mengenai berbagai permasalahan nasional, 
regional, dan internasional, serta pemantapan 
nilai-nilai kebangsaan; 5) Pelaksanaan penelitian 
dan pengukuran ketahanan nasional seluruh 
wilayah Indonesia; 6) Pelaksanaan pelatihan 
dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional 
bagi calon pimpinan bangsa; 7) Pelaksanaan 
kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang 
ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan 
nasional dan/atau internasional dan kerja sama 
pengkajian strategik serta pemantapan nilai-
nilai kebangsaan dengan institusi di dalam 
dan di luar negeri; 8) Koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Lemhannas RI; 9) Pengawasan atas 
pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas 
RI; dan 10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat 
substantif kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Lemhannas RI.

Keterkaitan dengan upaya mewujudkan 
SDM kritis kreatif dan berawasan kebangsaan 
menjadi tugas Lemhannas RI bidang pemantapan 
nilai-nilai kebangsaan. Bidang pemantapan 
nilai-nilai kebangsaan  berkolaborasi dengan 
lembaga pendidikan lain secara aktif 
melaksanakan pelatihan, kursus serta kegiatan 
lainnya melibatkan seluruh komponen pelaku 
pendidikan dan masyarakat.

Komponen Input
Tahap input dalam analisis CIPPO 

merupakan sumber daya yang dibutuhkan 
dalam proses pelaksanaan penyiapan SDM 
kritis, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 
Komponen input dalam kajian ini meliputi 
SDM, anggaran atau pembiayaan, bahan-
bahan pendukung, sarana prasarana, sosialisasi 
program, dan lingkungan. 

SDM yang dimaksud disini adalah 
komponen yang terlibat  dan dilibatkan dalam 
proses belajar mengajar antara lain: pendidik, 
peserta didik, tenaga kependidikan, dan tenaga 
non kependidikan. Semua komponen ini penting 
karena merupakan subyek dari keseluruhan 
proses kegiatan belajar mengajar. 

Anggaran merupakan komponen input 

yang esensial dalam mendukung operasional 
pendidikan. Sumber anggaran dalam kegiatan 
ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) dan atau non APBN. 

Bahan-bahan atau material pendukung 
merupakan komponen bahan ajar yang 
digunakan dalam proses pembelajaran. 
Komponen ini meliputi bahan ajar mencakup 
buku, handout, dan semua bahan pembelajaran.

Sedangkan sarana prasarana merupakan 
komponen input yang sangat dibutuhkan dalam 
mendukung proses belajar mengajar. Komponen 
ini meliputi komputer, LCD, papan tulis, meja 
kursi, gedung, listrik, dan fasilitas lainnya.

Sosialisasi program diperlukan untuk 
menyatukan visi dan misi dalam mencapai 
tujuan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui 
media sosial, reklame, brosur, pamflet, dan lain-
lain.

Lingkungan merupakan komponen 
input yang secara langsung maupun tidak 
langsung berpengaruh terhadap kelancaran 
kegiatan pembelajaran. Lingkungan tersebut 
meliputi lingkungan di dalam maupun di 
luar tempat belajar baik secara fisik maupun 
non fisik. Dengan demikian komponen input 
menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari 
keseluruhan proses pembentukan SDM kritis, 
kreatif yang berwawasan kebangsaan.  

Process
Kerangka kompetensi abad 21 menunjukkan 

pentingnya kemampuan berpikir kritis, kreatif 
dan berwawasan kebangsaan dimiliki oleh SDM 
Indonesia seperti pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Kerangka kompetensi abad 21

Berdasarkan Gambar 4 tersebut di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
abad 21 harus mampu menghasilkan SDM 
yang memiliki kemampuan berpikir kritis, 
kreatif, inovatif, memecahkan masalah, mampu 
beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi 
informasi, mampu mengambil keputusan, serta 
memiliki karakter yang kuat dan positif. Beberapa 
aspek kompetensi tersebut di atas dapat dicapai 
manakala peserta didik diberi kesempatan untuk 
mengembangkan kemampuan dan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi (Higher-Order Thinking 
Skills = HOTS) seperti telah dijelaskan pada Bab 
sebelumnya. Oleh karena itu, kurikulum dan 
pembelajaran di era COVID-19 tentunya juga 
tetap mengedepankan pencapaian kompetensi 
abad 21 tersebut di atas. 

Selanjutnya bagaimana isi, model, strategi, 
metode, dan evaluasi pembelajaran yang 
bisa ditempuh di era pandemi COVID-19 ini 
merupakan tantangan dan permasalahan yang 
harus kita pecahkan bersama. Isi kurikulum 
dan pembelajaran tentunya disesuaikan 
dengan tujuan kurikulum dan pembelajarannya 
dengan penjabaran sesuai dengan bidang 
keahlian yang dipelajari dan memberikan 
porsi yang cukup kepada peserta didik untuk 
dapat mengembangkan kemampuan berpikir 
kritis, kreatif dan berwawasan kebangsaannya. 
Model pembelajaran yang bisa diterapkan 
adalah model pembelajaran berbasis HOTS 
yang lebih banyak memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk membiasakan, 
berlatih, dan mengembangkan kemampuan 
menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan 
sesuatu yang baru sehingga menghasilkan SDM 
kritis, kreatif dan berwawasan kebangsaan 
dapat diwujudkan. Selanjutnya, bagaimana 
strategi, metode pelaksanaan, dan media 
pembelajarannya tentunya harus dengan 
mempertimbangkan segala keterbatasan kondisi 
pandemi COVID-19, yaitu melalui pembelajaran 
dalam jaringan (daring) atau pembelajaran jarak 
jauh (PJJ) tanpa mengurangi subtansi keilmuan 
dan minat serta motivasi belajar peserta didik. 
Mengacu hal ini, maka penguasaan teknologi 
digital sudah menjadi hal yang sangat urgen 
dan wajib dikuasai oleh peserta didik. Namun 
demikian, dalam pelaksanaan pembelajaran di 
era pandemi COVID-19 ini harus ditanamkan 
konsep nilai-nilai wawasan kebangsaan sehingga 
menghasilkan SDM yang mendukung terhadap 
penguatan ketahanan nasional. 

Menurut Bagus Priambodo (2020), di 
berbagai pemberitaan media massa, para pakar 
sudah membeberkan skenario terbaik untuk 
penerapan new normal di sekolah. Dari sekian 
banyak skenario, yang paling sering disampaikan 
adalah kombinasi antara pertemuan tatap muka 
di kelas (dengan jumlah siswa lebih sedikit) dan 
pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan 
internet. Implikasi dari skenario tersebut, 
pendidik mesti merancang cara penyampaian 
bahan ajar yang paling efektif, khususnya dalam 
pembelajaran secara daring. Hasil penelitian 
Widihastuti (2020) menyatakan bahwa media 
inovatif yang bisa digunakan dalam masa 
pandemi COVID-19 salah satunya adalah media 
pembelajaran berbasis virtual reality (VR).  VR ini 
difungsikan sebagai media pembelajaran yang 
efektif karena memiliki kelebihan diantaranya 
adalah tidak hanya memiliki kemampuan 
untuk menarik kita ke dunia yang baru, tetapi 
juga memiliki kapasitas untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan dengan membuka 
potensi pembelajaran lebih dari sebelumnya. 
Penerapan VR dalam pembelajaran akan sangat 
membantu peserta didik dalam memahami dan 
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mengkonstruksi materi pembelajaran secara 
nyata menggunakan komputer. Peserta Didik 
akan dibawa kepada kehidupan nyata secara 
virtual. Media VR ini tentunya menjadi pas dan 
tepat digunakan mengingat kondisi pandemi 
COVID-19 yang membatasi ruang gerak dan 
mengharuskan kita melakukan social dan 
pshysical distancing, sehingga peserta didik 
harus melakukan pembelajaran secara daring 
(Widihastuti, 2020). Namun pada prinsipnya, 
apapun media yang dipergunakan, pembelajaran 
daring maupun luring harus mampu 
menghasilkan  knowledge (pengetahuan), 
skill  (keterampilan), dan character (karakter). Di 
sinilah letak tantangannya. Di sela waktu yang 
cukup sempit menjelang dimulainya semester 
baru, segala persiapan harus dibuat dengan 
benar-benar matang lalu dieksekusi dengan 
sempurna. Padahal di sisi lain, kita juga masih 
bergulat dengan urusan akses internet serta 
daya beli orangtua yang tak merata. Sedangkan 
internet itu sendiri tampaknya bakal menjadi 
kebutuhan yang sangat mendesak untuk 
dimulainya kurikulum yang baru. Oleh karena 
itu, peran pemerintah dalam hal ini dalam 
memberikan fasilitas sarana dan prasarana 
termasuk menyediakan jaringan internet yang 
bisa diakses oleh seluruh peserta didik sangat 
diharapkan. 

Selanjutnya, sesuai dengan model 
pembelajaran berbasis HOTS dikolaborasikan 
dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan 
yang diterapkan di atas, maka model evaluasi 
pembelajaran yang bisa diterapkan adalah 
model penilaian yang sesuai dengan kondisi 
tersebut yaitu model assessment for learning 
(AFL) berbasis HOTS. Model AFL berbasis HOTS 
adalah sistem penilaian yang terintegrasi dalam 
pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian 
Widihastuti (2014), model AFL berbasis 
HOTS ini dianggap mampu mengembangkan 
kemampuan berpikir kritis, kreatif serta karakter 
positif yang kuat pada peserta didik. Adapun 
karakteristik model penilaian AFL berbasis HOTS 
ini yaitu antara lain: (1) proses penilaiannya 
terintegrasi dengan proses pembelajaran dan 

bersifat on going; (2) proses penilaiannya 
melibatkan empat elemen yaitu sharing 
learning goal and success criteria, using effective 
questioning, self-assessment & self-reflection, 
dan feedback; (3) proses penilaiannya bertujuan 
untuk meningkatkan dan mengembangkan 
HOTS, sikap dan perilaku positif peserta didik, 
serta untuk memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran; (4) proses penilaiannya 
menitikberatkan pada pengembangan 
kemampuan menerapkan (applying), 
menganalisis (analyzing), mengevaluasi 
(evaluating), dan mencipta (creating) sehingga 
peserta didik mampu untuk: berpikir kritis 
(critical thinking), memberikan alasan secara 
logis, analitis, dan sistematis (practical 
reasoning), memecahkan masalah secara 
cepat dan tepat (problem solving), membuat 
keputusan secara cepat dan tepat (decision 
making), dan menciptakan suatu produk yang 
baru (creating), dan bukan sekedar menghafal 
atau mengingat; (5) pendidik dapat memberikan 
permasalahan kepada peserta didik sebagai 
bahan diskusi dan pemecahan masalah sehingga 
dapat merangsang aktivitas berpikir; (6) 
kegiatan penilaiannya dapat dilakukan melalui 
kegiatan diskusi, kegiatan lapangan, praktikum, 
menyusun laporan praktikum, dan peserta didik 
diminta mengevaluasi sendiri keterampilan 
itu; (7) penilaian ini dapat meningkatkan 
motivasi belajar peserta didik; (8) kegiatan 
penilaiannya juga melibatkan peserta didik 
untuk melakukan penilaian diri dan refleksi diri 
(self-assessment dan self-reflection) atas kondisi 
kemampuan mereka dalam menguasai materi 
yang telah dipelajari; dan (9) dapat memberikan 
umpanbalik yang mampu mengoreksi kesalahan 
atau mengklarifikasi kesalahan (corrective 
feedback) kepada peserta didik. 

Komponen output
Berdasarkan hal di atas, maka jika kurikulum, 

model pembelajaran dan penilaiannya dapat 
dilaksanakan dengan baik di era pandemi 
COVID-19 ini maka dapat diharapkan mampu 
mempersiapkan SDM berkualifikasi APOR 
(Active Positive Outside Respon).
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APOR merupakan karakteristik SDM 
Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir 
kritis, kreatif, dan berwawasan kebangsaan 
sehingga mampu memberikan respon positif 
secara aktif terhadap lingkungannya utk 
mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

SDM kritis diharapkan mampu menjadi 
konseptor yang mampu menelorkan buah-
buah pemikiran dalam rangka memecahkan 
setiap persoalan yang dihadapi oleh diri dan 
lingkungan masyarakat sekitar. Konsep berfikir 
sebelum bekerja menjadi kunci keberhasilan 
program kerja.

SDM kreatif berkaitan dengan produktifitas 
kerja seseorang di berbagai profesi maupun 
bidang yang ditekuninya. Pada era pandemi ini 
tidak hanya dituntut kritis dalam berfikir namun 
juga produktif dalam berkarya melalui kreasi-
kreasi terbaru yang dibangun dari pemikiran-
pemikiran kreatif. 

Profil SDM ini menjadi ideal dan 
kehadirannya bermanfaat tidak hanya untuk 
dirinamun juga lingkungan, perlu penanaman 
nilai-nilai kebangsaan berbasis 4 konsensus 
kebangsaan. Ketiga hal inilah dasar bangunan 
SDM berkualifikasi APOR yang menjadikan 
novelty pada kajian ini.

Komponen Outcome
Kombinasi kualifikasi antara kritis, kreatif 

yang berwawasan kebangsaan diharapkan 
membentuk generasi yang tangguh menghadapi 
segala ancaman gangguan hambatan dan 
tantangan di masa depan. Masyarakat Indonesia 
tidak akan mudah tergoyahkan oleh pergolakan 
maupun perkembangan global yang selalu 
bergerak penuh dinamika. Dengan demikian 
ketahanan nasional yang tangguh akan lebih 
cepat tercapai guna mewujudkan empat tujuan 
nasional yakni mewujudkana kemakmuran 
secara adil dan merata, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, melindungi seluruh tumpah 
darah dan ikut serta dalam menjaga perdamian 
dunia

SIMPULAN
Demikian kajian mengenai salah  satu 

strategi peningkatan kualitas SDM Indonesia 
yang bertujuan mempersiapkan SDM kritis, 
kreatif dan berwawasan kebangsaan sehingga 
mampu bertahan dalam keterbatasan 
era COVID-19 dan siap memasuki tatanan 
kehidupan baru melalui pendidikan. Hasil kajian 
menunjukan bahwa perlu dilakukannya inovasi 
dan perubahan secara masif serta terukur mulai 
dari penyiapan kurikulum, model, metode, 
strategi, dan media pembelajaran, serta model 
evaluasinya sehingga mampu menghasilkan 
SDM kritis, kreatif dan berwawasan kebangsaan.  
Salah satu yang bisa diterapkan adalah model 
pembelajaran dan penilaian berbasis HOTS yang 
dikolaborasikan dengan penanaman nilai-nilai 
kebangsaan berkualifikasi APOR dengan segala 
perangkatnya sehingga hasilnya berdampak 
pada terbentuknya ketahanan nasional yang 
tangguh walau di masa pandemik COVID-19.
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ABSTRAK: Dampak dari pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan politik baru dunia dengan 
munculnya beberapa kebijakan pemerintahan seperti penutupan total negara (lockdown). Kebijakan 
untuk menutup batas-batas geografis sebuah negara, yang membuat perihal kerja sama internasional 
menyebabkan munculnya paradoks, sehingga negara-negara dipaksa untuk kembali ke konsep negara 
masing-masing. Karena pandemi ini terjadi dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak 
pada ketahanan nasional sebuah negara. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif 
dengan analisis deskriptif dan studi literatur. Pandemi memaksa banyak pihak mengkalibrasi hubungan 
internasional, termasuk di dalamnya mengidentifikasi bagian mana yang membutuhkan kolaborasi 
internasional. Juga bagian mana yang sudah semestinya dikembalikan jadi bagian ketahanan nasional. 
Namun, di saat yang bersamaan dengan semakin besarnya pengaruh teknologi pada daya saing serta 
lalu lintas modal yang relatif sebuah negara, ketiadaan interaksi fisik cenderung mendisrupsi cara 
hidup termasuk geopolitik suatu negara. Respons kepemimpinan yang solid dengan visi yang jelas 
sangat diperlukan untuk mengambil peluang agar bisa melewati krisis setelah pandemi ini menyambut 
new normal dengan bergerak menuju revolusi 5.0. Bergulirnya revolusi 5.0, menuntut negara-negara di 
dunia untuk bergerak dengan lebih cepat, mampu beradaptasi dan mengintegrasikan diri secara utuh 
dengan transformasi digital. Selain itu, juga didorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, 
optimistis dan mempertahankan eksistensi agar dapat menciptakan negara maju serta berkembang.

Kata Kunci: pandemi COVID-19, geopolitik, ketahanan nasional, revolusi 5.0.

ABSTRACT:  The impact of the COVID-19 pandemic has changed the new political order of the world 
with the emergence of several government policies such as the total closure of the state (lockdown). 
Policies to close the geographical boundaries of a country, which makes international cooperation 
cause a paradox, so that countries are forced to return to the concept of their respective countries. 
Because this pandemic occurs in the long run, it will have an impact on a country’s national resilience. 
The method used in this article is qualitative descriptive analysis and literature study. Pandemic forces 
many parties to calibrate international relations, including identifying which parts require international 
collaboration. Also which part should have been returned to be part of national resilience. However, 
at the same time as the growing influence of technology on the competitiveness and relative capital 
flows of a country, the absence of physical interaction tends to disrupt the way of life, including the 
geopolitics of a country. A solid leadership response with a clear vision is needed to seize the opportunity 
to overcome the crisis after the pandemic welcomed new normal by moving towards the 5.0 revolution. 
The revolving of the 5.0 revolution, requires countries in the world to move faster, able to adapt and 
integrate themselves fully with digital transformation. In addition, they are also encouraged to create 
a better, optimistic society and maintain its existence in order to create developed and developing 
countries.

Keywords: geopolitics, national resilience, pandemic COVID-19, 5.0 revolution.
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PENDAHULUAN
Dinamika geopolitik internasional bergerak 

cepat belakangan ini, termasuk di masa pandemi 
COVID-19. “Pandemi virus korona layaknya 
ledakan “bom” yang menghantam dunia dan 
menimbulkan gelombang kepanikan, ketakutan, 
dan ketidakberdayaan global yang sangat 
hebat. Menghadapi kenyataan berkembangnya 
COVID-19 ini, tidak ada pilihan bagi banyak 
negara di dunia, termasuk Indonesia untuk 
melindungi warga, sekaligus menutup batas 
negara untuk menghindari penularan virus ini 
(Piliang, 2020).”

Wabah COVID-19 telah menyebabkan 
krisis dan kerugian besar dalam hal kesehatan 
dan kerugian ekonomi global dengan biaya 
sosial yang tinggi. Pandemi telah mengingatkan 
kita dengan terus terang tentang kerapuhan 
beberapa sistem buatan manusia yang paling 
dasar. Seperti kekurangan masker, tes, ventilator 
dan barang-barang penting lainnya. Pada 
tingkat yang lebih luas, kita telah menyaksikan 
ambruknya seluruh rantai pasokan produksi, 
keuangan, dan sistem transportasi, karena 
kendala permintaan.

Krisis COVID-19 adalah ilustrasi lain 
tentang bagaimana sistem saling mengubah. 
COVID-19 juga menunjukkan bagaimana faktor 
subjektif atau budaya seperti kepercayaan pada 
institusi (pemerintah) dan kemauan masyarakat 
bersungguh-sungguh mengikuti nasihat 
dan instruksi dalam menerapkan protokol 
kesehatan, perasaan untuk menjadi bagian dari 
suatu komunitas, bisa memengaruhi bagaimana 
pengelolaan bencana berlangsung. 

Perlunya keseimbangan politik, sosial dan 
ekonomi yang kompleks dengan mengupayakan 
langkah-langkah menahan dan mengurangi 
dampak pandemi dengan memastikan 
penyediaan layanan penting. 

Pemerintah dengan cepat menutup 
perbatasan dan terburu-buru untuk memperkuat 
gagasan keamanan nasional. Pasca COVID-19, 
beberapa pemerintah mungkin memberlakukan 
kebijakan baru terkait dengan pembatasan 
pergerakan orang, barang dan teknologi. 

TINJAUAN PUSTAKA

Menghadapi krisis kesehatan masyarakat 
yang belum pernah terjadi sebelumnya dan krisis 
ekonomi dan sosial yang mengerikan. Akibatnya, 
pemerintah di seluruh dunia ditugaskan untuk 
merespons dengan cepat, efisien, dan secara 
terkonsolidasi ke serangkaian tantangan. 
Pemerintah pusat dan daerah mengupayakan 
beragam cara untuk mengatasi pandemi. 

Pemimpin otoriter menggunakan 
krisis untuk memperkuat kontrol mereka, 
sementara pemerintahan demokrasi sedang 
mencoba untuk menyeimbangkan arahan 
kesehatan masyarakat dengan kekhawatiran 
tentang kebebasan, privasi, dan kepercayaan. 
Lembaga pemerintahan multilateral sejauh 
ini gagal mengoordinasikan respons pandemi 
secara tingkat global. Singkatnya, COVID-19 
menonjolkan tren regionalisasi (Cline dkk., 
2020). Walaupun globalisasi perdagangan 
terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir, 
meskipun lebih lambat, sementara pada saat 
yang sama fragmentasi politik dan ketegangan 
telah meluas di dunia internasional politik. 
Krisis COVID-19 dan resesi global terkait akan 
menyebabkan volume perdagangan dan 
investasi global turun secara dramatis.

PEMBAHASAN
Tren Persaingan Tiongkok-AS

Pandemi virus corona tidak akan 
mengantarkan ke tatanan global yang sama 
sekali baru, tetapi ini akan membawa ke 
permukaan perkembangan yang sebelumnya 
sebagian besar tanpa disadari. Ini akan bertindak 
sebagai percepatan tren geopolitik yang ada, 
khususnya persaingan antara Amerika Serikat 
dan Tiongkok serta pergeseran keseimbangan 
kekuatan ekonomi dari Barat ke Timur. Hal 
tersebut mungkin menjadi katalisator untuk 
perubahan yang saat ini sulit untuk diprediksi, 
baik di negara maju atau berkembang.

Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan 
dominan dunia di saat pandemi itu bisa 
memicu jatuhnya kepemimpinan AS saat ini. 
Di Asia Tenggara, COVID-19 kemungkinan akan 
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mempercepat tren yang ada seperti kekuasaan 
Tiongkok, memudarnya kepemimpinan AS, 
dan intensifikasi persaingan Tiongkok-AS. Hal 
tersebut mempersempit strategi pilihan negara 
regional dan dapat memicu penyesuaian strategis 
yang menguntungkan Tiongkok (Murphy, 
2020). Pandemi tampaknya mempercepat 
pendakian Tiongkok, mempercepat penurunan 
AS, meningkatnya ketegangan Tiongkok-AS 
mempersempit pilihan strategis untuk Asia 
Tenggara.

Disrupsi Global
Terjadi pula secara bersamaan dalam 

rentang waktu yang sempit, pandemi COVID-19 
menghasilkan badai sempurna dari dampak 
sosial dan ekonomi yang merugikan dengan 
konsekuensi geopolitik yang tidak dapat 
dihindari. Kesehatan publik, ekonomi nasional 
dan global, stabilitas sosial, dan tata kelola 
dipengaruhi secara individual dengan tingkat 
infeksi dan kematian yang luar biasa serta 
prioritas nasional yang bersaing. Persaingan 
antara negara tak terhindarkan, menciptakan 
gesekan yang menurunkan kemampuan mereka 
untuk bekerja sama di saat-saat terbaik apalagi 
bertindak serempak selama krisis. 

Dinamika politik ini dikombinasikan dengan 
efek kesehatan langsung dan dengan ketakutan 
yang dihasilkan COVID-19 karena belum ada 
vaksin yang ditemukan. Lebih jauh pandemi 
COVID-19 telah merusak kinerja ekonomi, 
memperburuk gangguan sosial, dan sangat 
menekankan kinerja dan kepercayaan pada 
pemerintah dan para pemimpin negara. 

Respons kesehatan masyarakat yang tidak 
merata, pemulihan ekonomi pasca COVID-19 
akan dibentuk oleh persaingan dan prioritas 
nasional. Ini kemungkinan akan menghasilkan 
inisiatif yang berpotensi bertentangan di 
berbagai sektor dan negara, lapangan kerja 
global yang mungkin bergeser atau tetap lebih 
rendah dari tingkat pra-pandemi serta beberapa 
rantai pasokan mungkin tidak dibangun kembali.

Upaya multilateral diperlukan demi kerja 
sama secara luas dan terfokus mencegah wabah 
pandemi yang mengancam kemanusiaan. 

Indonesia sebagai negara kepulauan bisa 
menginisiasi model teoritis merumuskan 
tanggung jawab kedaulatan bersama. Pertama, 
mengidentifikasi pendorong utama, interaksi, 
dan dinamika dari hubungan ekonomi, sosial, 
dan lingkungan yang ingin dibentuk dengan 
kebijakan, dan untuk memilih poin intervensi 
dengan cara yang selektif dan adaptif. Kedua, 
menguatkan pentingnya sistem ketahanan 
terhadap berbagai guncangan dan tekanan, 
pemulihan dari fungsionalitas yang hilang 
dan beradaptasi pada realitas baru mengenai 
ekonomi internasional integratif serta sesuai 
kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan dalam menghadapi pandemi 
bergantung pada kombinasi faktor sosial 
ekonomi dan politik itu termasuk keadaan 
sistem kesehatan sebelum wabah, norma 
sosial, kecepatan dan kebijakan intensitas 
tanggapan seperti lockdowns, dan pengetesan 
massal (Ramos & Hynes, 2020). Kerangka 
manajemen krisis bermanfaat untuk mengatasi 
krisis virus korona seperti di beberapa negara. 
Menggunakan yuridiksi yang ada dan yang 
baru, baik untuk mengelola kesehatan maupun 
ekonomi dalam keadaan darurat, dan kemudian 
membuka batas negara.

Peningkatan ketahanan nasional dan 
menjaga kesejahteraan dengan respons yang 
cepat dan inovatif pada pemerintah pusat, saling 
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tingkat 
pemerintahan yang ada di daerah dan berbagai 
pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2020).

Momentum ke tren Deglobalisasi
Tiga krisis yang terjadi yaitu kekuatan 

geopolitik, pandemi COVID-19 dan bencana 
ekonomi yang mengalir darinya yang akan 
membentuk politik global, merestrukturisasi 
rantai pasokan global dan mengakhiri globalisasi 
yang tidak diatur. Dunia pasca-pandemi belum 
terbentuk, tetapi kemungkinan akan terbelah 
dan bercabang seperti yang terjadi setelah 
Perang Dunia II.

Pandemi COVID-19 menambah momentum 
lebih lanjut pada tren deglobalisasi. World Trade 
Organization (WTO) telah meramalkan bahwa 
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perdagangan dunia akan menurun antara 
13% dan 32% pada tahun 2020, lebih banyak 
dari itu penurunan yang diharapkan dalam 
Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dunia 
(Trade set to plunge as COVID-19 pandemic 
upends global economy, 2020). Masalah 
keamanan nasional dan kesehatan masyarakat 
memberikan alasan baru untuk proteksionisme, 
khususnya untuk peralatan medis dan makanan, 
dan penekanan pada sumber domestik.  

Dunia sedang beralih dari globalisasi ke 
regionalisasi perdagangan. Perdagangan saingan 
dan blok teknologi akan muncul di mana 
pemerintah akan mencoba untuk mengatur aliran 
barang, jasa, keuangan dan tenaga kerja di sektor 
strategis untuk melindungi kepentingan nasional 
mereka. “Ketika masalah ekonomi terperosok 
dalam politik domestik, perdagangan dan 
teknologi dapat menjadi isu yang kontroversial 
dan bahkan eksplosif. Polarisasi ekonomi akan 
mempertajam perbedaan politik. Perang 
teknologi atas kecerdasan buatan, data besar, 
robotika, biotek, dan 5G dapat mengakibatkan 
percabangan ekonomi global atau mengantarkan 
pada satu dunia, dua sistem (Kharisma, 2020).” 

Dua blok terpisah terutama didorong 
oleh kekhawatiran keamanan nasional dan 
kepentingan ekonomi atau menguntungkan dapat 
menciptakan dunia yang terfragmentasi dari 
visi dan aturan yang saling bertentangan dalam 
bidang politik, ekonomi, teknologi, maritim, 
ruang, dan dunia maya. Politik internasional 
yang terancam oleh meningkatnya ketegangan, 
menyalahkan dan jari-menunjuk antara AS dan 
Tiongkok. 

Lingkungan ekonomi global akan 
menderita akibat globalisasi industri yang 
melemah. Isolasionisme berdampak pada 
meningkatnya kebutuhan dan penggunaan 
alat-alat digital mungkin memicu revolusi baru 
dalam konektivitas global teknologi dengan 
peningkatan perdagangan dan pertukaran yang 
tidak terpikirkan sebelumnya. Negara perlu 
beradaptasi dengan revolusi ini dan memperkuat 
kapasitas mereka dalam produksi perangkat keras 
dan perangkat lunak.

Transformasi Digital
Krisis saat ini telah mempercepat 

transformasi digital dan menegaskan pentingnya 
untuk mengurangi perlambatan ekonomi, 
menjaga kesejahteraan, dan mempercepat 
pemulihan ekonomi. Kebijakan Pemerintah 
dapat memainkan peran penting dalam 
membantu mengaktifkan transaksi digital yang 
akan terjadi (menggunakan perdagangan untuk 
membantu digitalisasi) dan dalam memfasilitasi 
akses untuk kepentingan bisnis dan individu.

Senada dengan pengantar Presiden 
Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai 
Perencanaan Transformasi Digital, 3 Agustus 
2020, di Istana Merdeka: “Kita tahu bahwa 
pandemi COVID-19 ini harus bisa kita jadikan 
momentum untuk melakukan percepatan 
transformasi digital karena di masa pandemi 
maupun next pandemi mengubah secara 
struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara 
berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi 
yang sebelumnya offline dengan kontak fisik 
menjadi lebih banyak ke online dan digital 
(Humas Setkab RI, 2020).”

Teknologi digital dapat membantu 
mengurangi beberapa efek samping dari krisis 
COVID-19, memastikan proses perbatasan yang 
transparan dan dapat diakses oleh pedagang; 
maka formalitas dapat dipercepat; dan itu 
prosesnya membutuhkan lebih sedikit kontak 
fisik. Ini juga sangat penting untuk usaha mikro 
dan kecil dan menengah (UMKM) yang paling 
terpukul. Digitalisasi diyakini menjadi jalan 

Gambar 1 Perbandingan Masyarakat 4.0 dengan 
Masyarakat 5.0
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membuka akses permodalan, memotong rantai 
panjang pemasaran, dan membuka akses pasar 
yang lebih luas.Pemerintah perlu memenuhi 
kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan 
digital yang ada untuk memungkinkan lebih 
banyak lagi orang untuk memanfaatkan 
digitalisasi, memfasilitasi kegiatan di bawah 
batasan mobilitas dan memastikan bahwa 
keuntungan dari digitalisasi dapat direalisasikan 
dan dibagikan secara lebih luas negara 
dan masyarakat. Ini sangat penting dalam 
memungkinkan pemulihan inklusif menuju 
masyarakat 5.0. 

Masyarakat 5.0
Masyarakat 5.0 yakni di mana transformasi 

digital digabungkan dengan kreativitas orang 
yang beragam untuk menghasilkan pemecahan 
masalah dan penciptaan nilai yang menuntun 
kita menuju pembangunan berkelanjutan. Ini 
adalah konsep yang dapat berkontribusi pada 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) yang diadopsi oleh PBB. 

Orang akan dibebaskan dari keterbatasan 
sumber daya dan lingkungan, dan mampu 
menjalani kehidupan yang berkelanjutan di 
wilayah mana pun. Singkatnya, akan menjadikan 
Masyarakat 5.0 dapat menciptakan nilai kapan 
saja, di mana saja, dengan keamanan dan selaras 
dengan alam (Nakanishi, 2019). 

Pada 2016, Keidanren menerbitkan 
deklarasi Menuju realisasi ekonomi dan 
masyarakat baru - Reformasi ekonomi dan 
masyarakat, yang membentuk Masyarakat 
5.0 sebagai visi baru untuk pengembangan 
masyarakat yang bertanggung jawab. Lebih 
lanjut Keidanren mendefinisikan Masyarakat 
5.0 sebagai “Masyarakat yang berpusat pada 
manusia yang menyeimbangkan kemajuan 
ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial 
dengan sistem yang sangat mengintegrasikan 
dunia maya dan ruang fisik” (Keidanren, 2016, 
hlm. 5). 

Tidak hanya mengkarakteristikkan 
masyarakat yang berpusat pada manusia 
sebagai penyedia barang dan jasa yang secara 
terperinci menangani berbagai kebutuhan laten 
tanpa disparitas tetapi juga menyeimbangkan 
pembangunan ekonomi dengan penyelesaian 
masalah sosial individu dan satu perpaduan 
yang maju dari ruang maya dan ruang fisik 
untuk memastikan infrastruktur yang sesuai 
dan prasyarat untuk kehidupan individu yang 
berkelanjutan dalam masyarakat modern.

Masyarakat 5.0 menyarankan penggunaan 
teknologi dan produk canggih agar setiap 
orang terkoneksi dengan berbagai hal dan 
segala macam pengetahuan dan informasi 
dalam penciptaan yang baru dalam nilai-nilai 
sosial dan bisnis di masyarakat. Menghilangkan 
pembatasan kerja fisik karyawan serta kendala 
fisik terkait dengan rutinitas. Penggunaan 
automatisasi dan robot dalam organisasi 
tempat kerja dapat meningkatkan kondisi 
kerja yang maju dan pengayaan operasi kerja 
memungkinkan karyawan untuk menggunakan 
sumber daya dan potensi mereka untuk karya-
karya kreatif dan. 

Masyarakat 5.0 memodelkan lingkungan 
cyber-fisik baru sebagai implementasi Industri 
4.0 dan Industri 5.0, yang meningkatkan koneksi 
antara orang, benda, subjek dan teknologi 
manusia di lingkungan dunia maya yang 
maju. Solusi teknologi canggih membentuk 
infrastruktur informasi bernilai tambah Gambar 2 Proses Revolusi Industri
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tinggi; ini memungkinkan kerjasama yang 
bertanggung jawab dari orang, benda, dan 
teknologi dalam masyarakat modern. Pada 
saat yang sama, pengembangan teknologi 
menawarkan manfaat solusi teknologi untuk 
beberapa produk dan layanan, yang cocok 
dengan tanggung jawab dan sesuai tuntutan 
dalam masyarakat. 

Misalnya, teknologi baru seperti Internet 
of Things, robotika, kecerdasan buatan dan data 
besar (big data) di semua industri dan kegiatan 
sosial menyediakan barang dan jasa yang 
memenuhi berbagai kebutuhan secara lebih luas. 
Masyarakat 5.0 memusatkan perhatiannya pada 
dukungan untuk hidup nyaman, perpanjangan 
rentang hidup sehat dengan promosi kesehatan 
yang mencakup deteksi dini penyakit melalui 
pemeriksaan kesehatan real time, pengurangan 
biaya medis dengan perawatan yang optimal 
melalui pembagian fisiologis dan data medis dan 
pengurangan biaya sosial dengan pengurangan 
beban melalui mitigasi beban perawatan 
kesehatan dan penjagaan di tempat oleh 
otomatisasi dan robot.

PENUTUP
Kesimpulan dan Rekomendasi

Pertama: Pandemi COVID-19 memiliki 
efek yang hampir seketika merusak ekonomi 
global dan keamanan internasional; implikasi 
geopolitiknya bisa jadi sama dan lebih dalam. 
Transformasi tatanan global dan percepatan 
persaingan kekuatan besar.

Kedua: Pandemi telah meningkatkan 
kekuatan besar persaingan antara Amerika 
Serikat dan Tiongkok. Secara ekonomi, kedua 
negara menderita dampak pandemi ini. Di luar 
negeri, Amerika Serikat dan Tiongkok terlibat 
dalam pertempuran untuk mendapatkan 
pengaruh politik, Tiongkok berusaha mengisi 
celah yang ditinggalkan karena kurangnya 
kepemimpinan AS selama krisis ini.

Ketiga:  Memfasilitasi pemulihan ekonomi 
global. Pandemi telah menyebabkan resesi 
global dan depresi. Proteksionisme harus ditolak 
karena pernah gagal membendung Depresi 

Besar di tahun 1930 dan hanya memperburuk 
keadaan pada masa Perang Dunia II.

Keempat: Transformasi digitalisasi 
menjadi pendorong penting dalam respons 
terhadap pandemi, dengan alat yang memantau 
penularan risiko dan memastikan penerapan 
jarak sosial (sosial distancing), sementara 
juga memungkinkan kelangsungan layanan 
dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. 
Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar 
jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian 
besar masyarakat menyambut new normal.

Kelima: Indonesia harus pandai-pandai 
membaca peta baru pada era pandemi 
COVID-19 ini untuk kepentingan nasional kita. 
Melakukan lompatan kuantum (quantum 
leap),  lompatan jauh ke depan.  Melakukan 
akselerasi transformasi digital dan kebijakan 
yang mengatasi kesenjangan digital sehingga 
mengakomodasi semua masyarakat dan 
kepentingan layanan publik menuju Masyarakat 
5.0. 

Keenam: Pemerintah perlu meningkatkan 
koordinasi strategis dan kebijakan  program 
terintegrasi,  memberikan solusi kolektif 
memungkinkan pemulihan yang inklusif 
sesegera mungkin dalam mendukung inisiatif 
kerjasama internasional.
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