




VOL 8 NO.1 - DESEMBE 2020

ISSN 9 772502628 006

JURNAL
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Andre Edwin Johannes : DARURAT PASAR DIGITAL INDONESIA
(SETELAH COVID-19)

Emergency Digital Market Indonesia (After 
Covid-19)

Sherley Wila Huky, ST, MT : KONTROL SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN NEW NORMAL

Social Control In New Normal Policy 
Implementation

Ermi Ndoen : CERITA TENTANG NEGERI TENGGARA TANGGUH

Nyoman Saniambara, 
SKM.,MKes dkk

: PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICE)
PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH RI-
UNICEF PERIODE 2016-2020
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nyoman Saniambara, 
SKM.,MKes

: MENGUNGKAP JEJAK-JEJAK KARYA 
DALAM DUA TAHUN KEPEMIMPINAN 
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT-JOSEF A. 
NAE SOI

iJURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN



DITERBITKAN OLEH
BAPPELITBANGDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ii JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Jurnal Perencanaan Pembangunan, terbit secara berkala. Diterbitkan sebagai 
media publikasi gagasan konseptual, hasil penelitian, kajian dan terapan teori 
yang berhubungan dengan perencanaan pembagunan. Tulisan (kajian) yang 
dimuat merupakan pendapat pribadi penulis, bukan mencerminkan pendapat 
penyunting atau penerbit

Alamat Penyunting dan Sekretariat : Badan  Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Provinsi NUsa 
Tenggara Timur, Jl. Polisi Militer No. 2 Kupang, Telepon (0380) 8431827, 
Website: bapelitbangda.nttprov.go.id/portal & email: ntt.satudata@gmail.com

JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NTT 

Penanggung Jawab
Kosmas D. Lana, S.H, M.Si

Ketua Penyunting
Theresia M. Florensia, S.E M.ec.Dev

Sekretaris
Latu Ferdinandus, S.Sos

Penyunting Pelaksana
Nyoman Sanimbara, S.Km, M.Ks, Solaiman Mario,S.E,MM, Agustinus L. Arden, A.Md, 

Albertho Tauk, S.E, Adrianus Dawu ,S.E, Maxianses H. Manafe, S.Sos, M.Si

Sekretariat
Lilian Amalo, Husni Alwi, A.Md, Salesius Anggul, Marthen Liu, Yohanes Tanu, 

Frits Isak Lake, S.Sos, 

Gambar Sampul: Bendungan Temef di Kabupaten TTS. Sumber:https://
nttpembaruan.com/2019/05/29/bendungan-temef-sumber-air-bagi-tiga-
kabupaten-di-timor/

iiiJURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN



KATA PENGANTAR

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 
Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Nusa Tenggara Timur  sebagai unsur 
perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah yang dalam proses 
dinamikanya terkait dengan tugas melaksanakan peyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Maka untuk 
menunjang kegiatan kerja perencanaan di perlukan sebuah wadah dalam 
pengembangan analisis perencanaan yang dapat memberikan input memadai 
dalam seluruh proses perencanaan pembangunan dan pengembangan penelitian 
daerah.

Bappelitbangda Provinsi NTT mengambil inisiatif untuk menerbitkan sebuah 
media publikasi yang mensarikan gagasan konseptual, hasil kajian, penelitian dan 
terapan teori yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan maupun 
pengembangan penelitian daerah terkait (ekonomi, sosial budaya, kesejahteraan 
rakyat, infrastuktur pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, pertanian, 
kehutanan, serta pertambangan dan energi).

Media dimaksud di beri nama JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN. 
Sangat di harapkan, media ini dapat menampung berbagai masukan melalui 
tulisan ilmiah dari semua pihak pemerhati proses perencanaan pembangunan 
daerah, sehingga dari gagasan maupun karya ilmiah yang kami muat melalui 
media ini dapat di jadikan rujukan ataupun referensi bagi setiap pengambil 
keputusan di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jurnal Perencanaan Pembangunan yang di hasilkan ini masih jauh 
dari kesempurnaan, namun harapan kami dalam perjalanan waktu dapat 
berkembang untuk menjadi sebuah media yang strategis dalam membantu 
kegiatan perencanaan di daerah NTT dalam meraih sejumlah peluang dan 
inovasi pembangunan yang terus di dukung oleh semua elemen sumber daya 
manusia (SDM) di bumi Flobamora.

Kepala Bapelitbangda Provinsi NTT

 

Kosmas D. Lana S.H, M.Si

iv JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN



DARURAT PASAR DIGITAL INDONESIA
(SETELAH COVID-19)

EMERGENCY DIGITAL MARKET INDONESIA
(After Covid-19)

Andre Edwin Johannes
Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT
E-mail: ajeajegile@gmail.com

Abstrak
Menakar kedalam langka Kebijakan social distancing/physical distancing sebagai solusi 
mencegah pandemic covid 19, artikel ini mencoba menganalisis Perubahan sosial (social 
change) dan era baru virtualisasi yang mungkin luput dalam Formulasi Kebijakan yang 
telah dibuat para actor kebijakan. Pemahaman akan krisis serta tindakan yang diambil akan 
sangat bergantung pada konstuksi ide dan gagasan dalam memahami fenomena yang 
terjadi dimana ruang dan waktu semakin di jajah oleh produk-produk digital. Refleksi akan 
perubahan dalam hubungan Ekonomi, budaya, dan politik akan mengikuti transformasi 
teknologi informasi dan memenuhi seluruh tahapan tersebut dimana interaktivitas dan 
sensor akan memantau keberadaan dan prilaku masyarakat kita. Penguasaan terhadap 
aset dan informasi digital menjadi catatan penting yang perlu dilakukan saat ini dalam 
memformulasikan kebijakan jangkah panjang, selain pembatasan jarak antara manusia 
dan barang, serta pemberian stimuland dana yang bersifat parsial dan sementara.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Perubahan Sosial, dan Digitalisme

Abstract
Taking root into the rarity social distancing / physical distancing policy as a solution to 
preventing the covid pandemic 19, this article tries to analyze social change and a new 
era of virtualization that might escape the policy formulation that policy actors have made. 
Understanding of the crisis and the actions taken will greatly depend on the construction 
of ideas and ideas in understanding the phenomena that occur where space and time are 
increasingly confronted by digital products. Reflections on changes in economic, cultural 
and  political relations will follow the transformation of information technology and meet all 
thesephases where interactivity and censorship will monitor the existence and behavior of 
our society. Mastery of digital assets and information is an important record that needs to 
be done today in formulating long-term policies, in addition to limiting the distance between 
people and goods, as well as providing partial and temporary stimulus funds.

Keyword : Public Policy, Digitalism, and Social change

PARAGRAF PEMBUKA
Analisis kebijakan merupakan proses penyelidikan multidisiplin yang 

bertujuanuntuk menciptakan, menilai kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan 
yang relevan dengan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. 
Sehingga para praktisi bebas memilih di antara berbagai metode ilmiah, kualitatif 
maupun kuantitatif, dan filsafat ilmu, selama ini menghasilkan pengetahuan yang 
dapat diandalkan '(Dunn, 2017: 2-3). Dalam buku tersebut juga menggambarkan 
analisis kebijakan sebagai pragmatis dan eklektik. Ini melibatkan sintesis kebijakan 
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yang relevan (dapat digunakan), dan menggabungkannya dengan pengalaman 
dan 'kebijaksanaan praktis', untuk membantu menyelesaikan masalah dengan 
analisis yang dapat dipercaya.

Pertumbuhan dan kemakmuran Indonesia sebagai negara berpenghasilan 
menengah yang demokratis bergantung pada kemampuan para pembuat 
kebijakan negara dalam menganalisis kebijakan publik yang efektif guna 
meningkatkan produktivitas dan daya saing berbagai sector public maupun 
privat. Serta memastikan bahwa produk kebijakan yang dibuat dapat memicu 
pertumbuhan dan menguntungkan semua pihak. Tahun 2020 menjadi waktu yang 
cukup sulit tak hanya bagi bangsa Indonesia tetapi juga bangsa lain, dengan 
munculnya wabah Covid-19 yang memporak-porandakan ekonomi dunia dan 
memicu krisis baru.

Pandemi Covid 19 mengejutkan dunia, awalnya ini hanya dilihat sebagai 
masalah di Negara Cina, tetapi kemudian Asia Tenggara dan dunia sampai saat 
ini, ketika tulisan ini dibuat total kasus 1,8 juta didunia yang di terkonfirmasi1 
dengan angka kematian sebesar 112.407 orang. Para pembuat kebijakan 
percaya bahwa virus ini dapat dikendalikan dalam suatu kawasan, mengikuti 
pola yag terbukti berhasil seperti SARS, tetapi yang terjadi adalah virus ini justru 
menyebar ke bagian lain dunia. Covid19 adalah fakta baru tentang krisis global. 
Suatu kondisi yang secara otoritatif dilabeli oleh WHO sebagai Public Health 
Emergency of International Concern (PHEIC) pada tanggal 30 januari 2020. 
Situasi krisis ini    sudah banyak melahirkan kegelisahan baru selain imajinasi 
social, politik dan budaya baru tentang dunia pasca covid19. Corona Virus ini 
tidak hanya sekedar menjadi mimpi buruk pada kepunahan jutaan manusia tetapi 
juga berfungsi sebagai kasus klasik yang mengungkapkan kontradiksi struktural 
dan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh kapitalisme dalam skala global.

Beberapa temuan peneliti terdahulu setuju bahwa Covid-19 adalah 
kesalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak seperti influenza 
musiman, Covid-19 sepuluh kali lebih mematikan dan belum ada obat medis atau 
kekebalan kawanan untuk memperlambatnya karena perkiraan terbaik untuk 
pengembangan vaksin setidaknya dapat ditempuh 3 sampai 6 bulan. Tingkat 
kematian sebagai akibat virus ini tampaknya jauh lebih rendah daripada pandemi 
sebelumnya: Black Death (1347-1351) 200 Juta, Smallpox (1520) 56 Juta, 
Spanish Flu 40-50 (1918-1919) 50 Juta, HIV AIDS (1981) 235 Juta, Hongkong 
flu, SARS dan MERS, dan EBOLA2 hal yang berbeda dari virus corona ini adalah 
cara penyebarannya, yaitu dengan mode infektivitasnya, tampak sangat berbeda, 
tidak seperti pandemi sebelumnya, virus ini telah terbukti menular bahkan 
sebelum pembawa menunjukkan gejala apa pun, yang membuatnya sering tidak 
terdeteksi selama masa inkubasi 14 hari, beberapa langkah kebijakan yang 
harus di ambil sebagai pilihan rasional kebijakan Pertama adalah Lockdown3 
dengan konsekuensi logis segala biaya masyarakat ditanggung pemerintah, dan 
kebijakan tersebut terbukti berhasil di Negara China dan berbagai Negara di 
eropa atau pilihan kebijakan kedua adalah Social distancing4 yang telah dilakukan 
beberapa Negara di Asia, seperti Jepang, Korsel dan Singapura.

Pemerintah Indonesia mengumumkan pertama kali di akhir Februari 2020 

1 https://www.worldometers.info/coronavirus/#news
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dua warganya yang positif terjangkit virus Covid-19 (corona virus disease), Pada 
tahapan ini pemerintah baru merespon dengan himbauan masyarakat. 13 maret 
2020 Presiden Jokowi mengumumkan dan menghimbau seluruh masyarakat 
Indonesia agar melakukan dua hal yaitu social distancing (Jarak Sosial) dan 
Jangan Panik. Kedua himbauan ini dianggap oleh pemerintah sebagai strategi 
kesehatan dengan harapan untuk mencegah atau memperlambat penyebaran 
virus. Kegiatan social distancing meliputi menjaga kedekatan fisik, mengisolasi 
diri, mengkarantina diri, memisahkan diri dari kerumunan, tidak berkerumun, 
tidak mendatangi tempat-tempat umum dan tidak berkeliaran di luar rumah, 
kegiatan inilah kemudian di rangkum dalam tagline viral #DIRUMAH AJA, #STAY 
AT HOME atau #TETAP DI RUMAH. Perlu diingat bahwa kebijakan dalam 
penanggulangan krisis pasti melahirkan suatu perubahan, dan perubahan itu 
sangat tergantung pada ide dan pemahaman kita tentang krisis tersebut. Adapun 
masalah yang melatarbelakangi penulisan ini adalah persoalan yang mungkin 
luput dari penerawangan actor dalam formulasi kebijakan jangka panjang tentang 
bagaimana menghadapi dampak ikutan dari wabah ini: Pertama dampak dari 
polarisasi jarak sosial akan membentuk pola baru dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia yang di dasarkan pada kecepatan teknologi sebagai penyingkatan 
waktu dalam melenyapkan batas geografis, gaya hidup masyarakat akan 
berubah menjadi semakin instan, polarisasi tersebut juga akan berdampak pada 
pudarnya sikap deliberatif dan pendiskreditan aksi manusia sebagai implikasi dari 
kemajuan lingkungan digital. Masyarakat akan terperangkap dalam kecanduan 
alat-alat teknologi baik itu buatan dalam Negeri maupun luar negeri sehingga 
tanpa disadari paradigma masyarakat telah dibentuk bahwa dalam memaknai 
kehidupan "persoalan Waktu lebih penting dari pada persoalan Ruang5". Pada 
gambar 1 dibawah ini merupakan bukti nyata bahwa setelah penerapan social 
distancing mobilitas masyarakat sudah berubah bahkan 80 % penduduk Indonesia 
sudah mulai melakukan segala aktifitas dari rumah.

Pembatasan yang bersifat masif ini akan mempengaruhi hubungan sosial 
karena kita ketahui bersama bahwa manusia berkomunikasi untuk bertahan 
hidup dan berkembang, karena hanya dengan menggunkan komunikasi untuk 

mendapatkan sumberdaya dan informasi serta menciptakan aliansi baik itu 

5 Speed and Politics

Gambar 1. Mobilitas Dunia Maya yang semakin tinggi
Sumber : https://www.yuswohady.com/2020/04/18/consumer-behavior-in-the-new-normal-the-

30-predictions/
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dengan orang terdekat, sekutu maupun pasangan potensial. Dikutip dari 
(newcomb, 1956)6 bahwa kedekatan secara spasial adalah prediktor yang dapat 
diandalkan apakah dua orang dapat memupukan hubungan sosial. Fenomena 
yang terjadi saat ini, akan perlahan-lahan membantah teori tersebut. Karena 
lewat kebijakan social distancing dan perkembangan teknologi informasi, telah 
membangun proses komunikasi secara real time dan terbukti lebih baik, sehingga 
jarak spasial yang dipermasalahkan diatas tidak lagi menjadi permasalahan.

Menjadi Permasalahan apabila pemberlakuan kebijakan pembatasan jarak 
sosial diatas terjadi dalam kurun waktu yang lama, sehingga persepsi individu dan 
pengalaman dalam bermasyarakat : berfikir, rasa dan bereaksi akan secara nyata 
berubah, hal ini yang disebut Bouerdieu sebagai Habitus, yang terbentuk tidak 
secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang berupa pengalaman-pengalaman 
individu ketika berinteraksi dengan dunia sosial, yang sudah bertransformasi 
ke dunia digital maka kesimpulan sementara penulis bahwa bersiaplah untuk 
mengalami keruntuhan sosial7 yang diciptakan oleh teknologi informasi. Dan 
hal tersebut diatas terbukti pasti akan terjadi (gambar 2) karena pada negara 
maju didunia sudah memberi contoh bahwa gaya hidup setelah wabah covid-19 
berubah total.

Kedua; Covid-19 dapat memberikan potensi atau masalah baru yang 
lebih besar dari pada virus tersebut. hal ini didasari atas hasil laporan (Asosiasi 
Pengguna Jasa Internet Indonesia) APJII, 2019 (Gambar 3) dari 246 Juta jumlah 
penduduk Indonesia 64,8% sudah menggunakan internet (sebelum covid-19), 

6 Knowledge, Politics and Policymaking in Indonesia
7 Homo Deus

Gambar 2. Perubahan Gaya Hidup permanen Setelah Covid-19
Sumber : https://www.yuswohady.com/2020/04/18/consumer-

behavior-in-the-new-normal-the-30-predictions/
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diperkirakan setelah diberlakukan social distancing data ini pasti meningkat lebih 
besar. 
yang memiliki telepon seluler daripada memiliki akses ke listrik atau air bersih 
dan hal tersebut juga telah terjadi begitu cepat sehingga merubah pola hidup 
masyarakat kita. Data Penetrasi pengguna internet masyarakat Indonesia dengan 
kemajuan akases informasi saat ini semakin meningkat , merujuk pada (gambar 4) 

bahwa penggunaan internet bukan hal yang tabu lagi bagi masyarakat Indonesia 
bahkan sudah masuk pada semua kelas masyarakat.Internet sudah masuk ke 
seluruh aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, apalagi ditengah perubahan 
kebiasaan masyarakat yang terjadi pasca covid-19, Sehingga akan sangat 
disayangkan terjadi apabila dengan potensi penduduk dan pengguna internet 
yang begitu tinggi produk lunak (software) dan Perangkat Keras (Hardware) 

Gambar 3. Jumlah Pengguna Internet Indonesia

Gambar 4. Pengguna internet berdasarkan pekerjaan
Sumber : https://www.apjii.or.id/
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yang digunakan saat ini bukan buatan anak dalam negeri. berikut ini merupakan 
raksasa aplikasi (unicorn) yang sering digunakan masyarakat Indonesia pada 
umumnya dari media sosial, E-Commerce, dan Market Place beserta pemiliknya:

No Media Sosial Admin Ket Barang & 
Jasa

Admin Ket

1 Facebook United 
States

Amazon United 
States

2 Instagram United 
States

Sudah dibeli 
facebook

Alibaba China

3 Twiter San 
Fransisco

Tokopedia Indonesia Sudah milik Jack 
Ma (China) 

4 WhatsApp California Shopee Indonesia

5 Mi Chat China Lazada Indonesia Sudah milik Jack 
Ma (China)

6 We Chat China BukaLapak Indonesia

7 Line Korea 
Selatan

Gojek Indonesia

8 Grab Malaysia

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bersama bahwa konsumsi terbesar 
masyarakat Indonesia pada penggunaan aplikasi baik itu medsos, market place 
dan e-commerce sebagian besar bukan milik anak dalam negeri, kalaupun ada 

sebagian sahamnya sudah milik asing, secara langsung kita akan kehilangan 
banyak sekali potensi yang bisa didapatkan dengan penggunaan produk dalam 
negeri : 

1. Potensi keuntungan dari pajak yang di dapat dari Digital Advertaising, 
Profit Transaksi (selisih transaksi user dan fee bank), dan Nilai edar uang 
dalam masyarakat (NERD) yang dapat memicu pertumbuhanekonomi;

2. Potensi akan Data terkait informasi-informasi kecenderungan konsumen 
yang bisa digunakan dalam intervensi kebijakan Pemerintah ke depan 
dalam memicu inovasi-inovasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
pasar dalam negeri maupun luar negeri;

3. Potensi Pengendalian terhadap Kejahatan dalam Medsos (Hoax, Hate 
Spech, Post Truth) dapat dikendalikan serta mengikuti aturan yang ada;

4. Potensi Pembentukan Sentra Opini Publik dengan cara membangun 
ruang solidaritas yang ada pada masyarakat, hal ini akan jauh lebih mudah 
dilaksanakan dengan aplikasi, karena dapat mengendalikan masyarakat 
dengan penerapan mekanisme bermasyarakat sesuai dengan ideologi-
ideologi yang berbasis pada sistem informasi.

Tabel 1. Aplikasi Unicorn populer di Indonesia beserta pemiliknya
Sumber: Data Olahan Penulis
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Mengutip dari Virilio (1977) keadaan diatas bisa disebut sebagai Dromologi 
atau bentuk kekuasaan baru. Sebagai dampak dari pola hidup masyarakat yang 
didasarkan pada kecepatan teknologi dan penyingkatan waktu yang melenyapkan 
batasbatas geografis, gaya hidup serba instan dan pudarnya sikap deliberatif, 
serta kemajuan lingkungan digital dan pendiskreditan aksi manusia. Pandemi ini 
adalah satu pemicunya dimana kebijakan social distancing diterpkan dan akan 
berlangsung cukup lama masyarakat kita akan benar-benar telah terperangkap 
dan kecanduan alat-alat teknologi dan paradigma masyarakat telah dibentuk 
olehnya. Oleh karena beberapa hal tersebut diatas artikel ini mencoba membahas 
korelasi hubungan social distancing dengan konsumsi digital serta kesiapan kita 
dalam menghadapi badai lanjutan setelah covid-19.

KONSEKUENSI KEBIJAKAN
Analisis kebijakan bertujuan menciptakan, menilai secara kritis, bagaimana 

mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan Lasswell, 
(1971). Selanjutnya Dunn dalam Hadna 2016 mengatakan bahwa tahapan 
pembuatan kebijakan publik terdiri dari penyusunan agenda, perumusan masalah 
publik dan formulasi kebijakan yang hasilnya, apakah kebijakan tersebut dapat 
di adopsi dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi kebijakan, serta 
implementasi kebijakan yang dilaksanakan melalui suatu proses monitoring dan 
evaluasi. Lester dan Stewart dalam Hadna (2016) menerangkan bahwa dalam 
suatu siklus kebijakan publik bermula dari perumusan masalah-masalah publik 
kemudian menyusunnya kedalam kebijakan publik, siklus selanjutnya adalah 
dengan menerapkan kebijakan tersebut kepada masyarakat yang biasanya kita 
sebut sebagai implementasi kebijakan yang diikuti dengan evaluasi kebijakan.

Kebijakan publik yang telah diberlakukan pemerintah saat ini, dalam 
penerapan social distancing perlu dievaluasi bagaimana tahapan formulasi 
kebijakannya, agar keberadaan kebijakan tersebut akan memberikan manfaat 
yang lebih besar kepada masyarakat luas terutama derivate kebijakan tingkat lokal. 
Perumusan kebijakan adalah kegiatan yang sangat berbeda dengan implementasi 
kebijakan. Ini adalah fase penting yang ditujukan untuk "menghasilkan opsi 
tentang apa untuk melakukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah 
publik " (Howlett, 2011:29). Jika agenda-setting tahap dalam siklus kebijakan yang 
terkenal pada dasarnya berkaitan dengan mengidentifikasi ke mana harus pergi, 
tahap perumusan kebijakan adalah semua tentang bagaimana menuju ke sana 
(Hill, 2009:171). Perumusan kebijakan merupakan "suatu proses mengidentifikasi 
dan mengatasi kemungkinan solusi untuk masalah kebijakan atau, dengan kata 
lain, mengeksplorasi berbagai opsi atau alternatif yang tersedia untuk mengatasi 
masalah", maka mengembangkan dan atau menggunakan alat perumusan 
kebijakan bagian penting dari proses itu (Howlett, 2011:30).

Saat ini kita ketahui bersama dalam menghadapi Covid-19 Pemerintah 
mengadopsi langkah kebijakannya lewat penerapan Social distancing atau 
pembatasan jarak untuk memperhambat penyebaran virus ini. Namun langkah 
kebijakan tersebut dirasakan perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang 
mungkin terlewatkan dalam formulasi kebijakan jangka panjangnya. Penulisan ini 
hanya sebagai salah satu bentuk dari difusi kebijkan penerapan social distancing 
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dengan menggunakan model sistem dinamis yang berupaya menganalisis 
kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan menggunakan 
pendekatan perubahan sosial masyarakat yang cenderung akan mengkonsumsi 
produk-produk digital secara masif. Perumusan dan proses perubahan kebijakan 
publik kini akan lebih banyak ditentukan oleh kekuatan dan kepentingan-
kepentingan eksternal. Oleh sebab itu, Dunn (2016) memberikan keterangan 
bahwa kebijakan publik merupakan proses kegiatan yang bersifat politis. Proses 
itu menerangkan serangkaian tahap yang saling bergantung antara agenda 
setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, and policy 
evaluation. Meskipun diterima secara luas bahwa kebijakan publik sulit untuk 
diimplementasikan, sebagian besar analisis kegagalan kebijakan dianggap 
sebagai proses yang paling rasional. Studi kebijakan publik mengajarkan beberapa 
tahap dalam proses  kebijakan mempunyai pekerjaan dan tujuan yang berbeda, 
walaupun pada akhirnya akan dievaluasi kembali (Hill, 2005; Stewart, 2009). 
Sistem dinamis sering digunakan untuk menilai implikasi kebijakan, implementasi, 
dan proses kebijakan secara simultan. Setidaknya saat ini sistem dinamis telah 
banyak di introduksi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan berhasil atau 
tidak, dan apa penyebab kebijakan tersebut perlu direvisi kembali.   

Tujuan analisis ini untuk mendiskusikan dan menggambarkan lebih jauh 
simulasi Model Sistem Dinamis (Dynamic System Model) dalam proses formulasi 
kebijakan (Groff: 2013). Langkah yang ditempuh untuk memperkuat argumentasi 
dan diskusi dengan rujukan utamanya adalah kebijakan pembatasan jarak 
yang akan merubah perilaku sosial masyarakat, analisa ini terdiri dari beberapa 
langkah, yaitu menjelaskan tujuan model, berarti berfokus pada masalah 
dan mempersempit model sebelum menyatakan tujuan model yang konkret. 
Mendefinisikan batas model, melibatkan pemilihan komponen yang diperlukan 
dan ditetapkan oleh tujuan model, dengan demikian prinsip kerja sistem dinamis, 
seperti cause and effect, feedback, dan karakterisitik, turut dibahas pada bagian 
hasil dan pembahasan.

System Dynamic pertama kali dibangun dan disusun oleh Jay W. Forrester 
dalam sebuah proyek di Massachussets Institute of Technology (MIT) pada tahun 
1956. Sistem dinamis menggambarkan sebuah sistem yang selalu berubah 
sepanjang waktu secara terus menerus. Sebuah model untuk membentuk suatu 
management flight simulator, dalam mempelajari kompleksitas dinamis, juga pola 
dari variabel dan strukturnya sepanjang waktu. Selain itu, sistem dinamis mampu 
melihat perilaku sistem pada masa lampau ataupun memprediksi masa yang akan 
datang untuk mengerti sumber resistensi kebijakan, dan mendesain kebijakan 
yang lebih efektif. Konsep dasar sistem dinamis seperti yang dijelaskan oleh 
Richardson & Pugh (1981) divisualisasikan dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah 
ini dimana Pendekatan sistem dinamis digunakan untuk mengatasi masalah yang 
kompleks serta berfokus pada proses umpan balik. Bahwa struktur umpan balik 
bertanggung jawab atas perubahan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, konsep 
dasar Model Sistem Dinamis terdapat sekitar tujuh tahap dalam mendekati 
masalah, yaitu problem identification and definition system conceptualization, 
model formulation, analysis of model behavior, model evaluation, policy analysis, 
dan model use or implementation. Sebagai penyebab dan konsekuensi dari 
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perspektif umpan balik, pendekatan sistem dinamis cenderung mencari sumber  
perilaku masalahnya. Masalah disebabkan oleh agen eksternal di luar sistem, 
dalam praktiknya sudut pandang internal menghasilkan model sistem umpan 
balik yang membawa agen eksternal ke dalam sistem.

Penggunaan Model Sistem Dinamis dalam studi kebijakan digunakan untuk 
mendapatkan berbagai opsi kebijakan Dynamic System Model dapat membangun 
hubungan kausalitas yang diperlukan dalam proses formulasi kebijakan, dan 
juga mencakup semua entitas hubungan utama efek kausalitas. Oleh sebab itu, 
sistem dinamis ini juga sebagai alat mendukung setiap keputusan praktis yang 
memungkinkan untuk menguji efektivitas berbagai skenario kebijakan (Bérard, et 
al.: 2016).

Sistem dinamis juga dikenal sebagai sistem yang tidak statis artinya respon 
sistem dapat berubah setiap saat sehubungan dengan yang diidentifikasi. Dikutip 
dari (Coyle,1996) dalam Andhika bahwa penggunaan sistem dinamis sebagai 
petunjuk dalam melakukan pengembangan kebijakan untuk mendapatkan 
hasil yang berkualitas. model system dinamis yang digunakan dalam penulisan 
ini menggunakan Causal Loops Diagram (CLD) dengan tujuan merekam dan 
mengkomunikasikan bagaimana hubungan dan interaksi dalam sebuah system 
serta feedback nya. CLD merekam hubungan antra variable harus bersifat  positif 
(+) dan juga bersifat negatif (-) berikut ini merupakan gambaran variable yang 
menjadi landasan menganalisis yaitu variable pertama adalah social distancing 
dan variable yang kedua adalah konsumsi digital , kedua variable tersebut yang 
dipakai dalam melihat hubungan sebab-akibat atau notasi causal loop diagram 
(Gambar 6).

Gambar 5. Model Pendekatan Sistem Dinamis

9JURNAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN



• Variabel: variabel A adalah sebuah objek yang sistem adalah berminat.
• Kausal Link: Sebuah hubungan sebab akibat adalah aliran yang 

merupakan hubungan  antara dua variabel. dalam gambar 5 diatas, variabel 
Social Distancing memiliki kausal a link dengan variabel Konsumsi Digital.

• Link Polaritas: Sebuah polaritas link adalah nilai dari hubungan sebab 
akibat antara dua variabel.

• Loop Jenis: Jenis loop diagram lingkaran kausal telah dua jenis yaitu 
memperkuat lingkaran (positif loop) dan menyeimbangkan lingkaran 
(lingkaran negatif)

1. Reinforcing Loop (R loop) atau lingkaran positif adalah lingkaran mewakili 
semua nilainilai dari variabel polaritas di cara yang sama.

2. Balacing Loop (B loop) atau lingkaran negatif adalah lingkaran mewakili 
semua nilai-nilai dari variabel polaritas di Sebaliknya cara.
Dari hasil pengoalahan untuk memperkuat dan menyeimbangkan loop 

maka perlu Kondisi yang dapat terjadi dalam sistem dan dapat mempengaruhi 
variable (Delay) maka berikut ini merupakan gambaran causal loop diagram dari 
kedua variable tersebut :

Gambar 6. Notasi Causal Loops
Sumber : Hasil Olahan Penulis

Gambar 7. Causal Loops Diagram
Sumber : Hasil Olahan Penulis
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Dengan merujuk pada gambar diatas ada beberapa hal yang ingin 
disampaikan sebagai berikut :

A. Reinforcing Loop (R loop): Social Change memiliki arah yang sama 
dengan Konsumsi Digital. Ini berarti bahwa jika nilai Social Change 
meningkat atau menurun, maka nilai yang sesuai Konsumsi Digital juga 
meningkatkan atau menurun. Konsumsi Digital tujuan memiliki arah yang 
sama sebagai Social Change. Ini berarti bahwa jika nilai Konsumsi Digital 
meningkat atau menurun, maka nilai yang sesuai dari Social Change juga 
meningkatkan atau menurun. Dapat dikatakan bahwa jika tujuan adalah 
Social Change maka caranya adalah meningkatkan konsumsi digital di 
lingkungan masyarakat begitu juga sebaliknya apabila tidak ingin terjadi 
Social Change maka konsumsi digital di kurangi. 

B. Balancing Loop (B loop): Social Change memiliki arah melawan Baik 
Social Distancing. Ini berarti bahwa jika jumlah Social Distancing meningkat 
maka social change juga meningkat. Social Distancing yang baik juga 
mengikuti yang sama arah sebagai Social Change. Ini berarti bahwa jika 
tujuan menjaga masyarakat tanpa perubahan sosial (social change) baik 
maka penerpan social distancing tidak terlalu lama. Jika penerapan social 
distancing tidak terlalu lama maka jumlah perubahan sosial masyarakat 
(social change) juga akan menurun. 

PENELAAH MASALAH
A. Diagram Social Distancing dan Social Change (Perubahan Sosial) yang 

akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan dan kemakmuran.
1. Jangka waktu dalam penerapan social distancing akan sangat 

berpengaruh pada perubahan social (social change) masyarakat 
dimana pembatasan jarak social (Edukasi,kerja dan ibadah 
dari rumah) akan merubah habits masyarakat yang nantinya 
akan berdampak pada gaya hidup dan biaya hidup (Sandang, 
Pangan, Papan dan Koneksi internet).

2. Social Distancing mempengaruhi arus barang dan jasa, secara 
langsung akan merubah pola konvensional diganti dengan digital, 
ada dua implikasi yang akan muncul: 1). Implikasi Positifnya 
akan muncul inovasi-inovasi dalam mempermudah pola 
transaksi arus barang dan jasa serta pekerjaan jenis baru yang 
memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan 
kerja. 2). Implikasi negatifnya dari penerapan kebijakan ini yaitu: 
akan terjadi gelombang PHK besar-besaran pada pekerjaan 
konvensional sehingga akan menimbulkan kerentanan sosial 
dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan 
dan kemakmuran Bangsa Indonesia.
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B. Diagram Social Change (Perubahan Sosial) dan Konsumsi Digital yang 
akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan dan kemakmuran.

1. Social Change (Perubahan Sosial) yang terjadi saat ini 
membentuk kebiasaan baru dalam masyarakat yaitu 
mengkonsumsi produk-produk digital, hal ini dapat berdampak 
positif pada perkembangan bisnis teknologi, apabila produk 
digital merupakan buatan dalam negeri bukan buatan luar 
negeri.

2. Apabila dalam perkembangan bisnis teknologi bukan buatan 
dalam negeri kita akan kehilangan profit pendapatan negara 
(Digital Advertaising, Data & Informasi an Transaksi Online) 
yang begitu besar, dikarenakan Bisnis aplikasi bergantung pada 
jumlah user (Pengguna) dan Indonesia merupakan potensi 
market yang begitu besar tanpa kita sadari.

3. Dalam dunia teknologi yang paling penting adalah akses data 
dan informasi, karena sangat berguna untuk analisis pasar, 
memantau kebiasaan konsumen dan sebagainya, biasaya 
dalam penggunaan aplikasi perlu untuk mendaftar data pribadi 
konsumen yang dipakai sebagai syarat untuk masuk dan keluar 
aplikasi, data dan informasi tersebut menjadi BIG DATA pemilik 
aplikasi, maka sangatlah disayangkan ketika potensi market 
dalam negeri dibajak secara real time oleh aplikasi buatan luar 
negeri.

Gambar 8. Hubungan Antara Social Distancing dan Social Change
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Gambar 9. Hubungan Antara Social Change dan Konsumsi Digital

KESIMPULAN
Kebijakan yang diambil pemerintah dalam sebuah tindakan darurat jangka 

pendek (Social Distancing) untuk pencegahan covid-19 akan di jadikan sebagai  
pengaturan hidup baru bagi masyarakat kita, karena hal tersebut merupakan 
watak dasar dari suatu kedaruratan. Implementasi kebijakan yang saat ini 
dilaksanakan dihadapkan pada dua situasi pertama adalah pengawasan totaliter 
terhadap masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sipil, dan yang kedua 
adalah antara isolasi nasionalis dan solidaritas global.

Analisis yang disajikan dalam penulisan ini menunjukan bahwa social 
distancing sebagai suatu sistem yang komplek dan dinamis yang mempengaruhi 
banyak komponen dan saling berinteraksi antara perubahan social (Social 
Change) dengan konsumsi akan produk digital. Interaksi antara sub system 
dalam model causal loops diagram menunjukan korelasi positif akan dampak 
yang akan timbul secara sistemik mempengaruhi ekonomi, politik dan budaya 
masyarakat. Karantina jangka pendek sangat penting untuk menghentikan 
Pandemi ini, tapi isolasionisme jangka panjang akan menyebabkan keruntuhan 
ekonomi, politik yang lebih mementingkan kecepatan serta perubahan budaya 
yang tanpa menawarkan perlindungan nyata kepada masyarakat dari penyakit 
menular ini. sebaliknya penangkal sesungguhnya dari Pandemi bukanlah 
segregasi, melainkan kerja sama dalam suatu Ruang koloborasi anak bangsa 
akan inovasi dan fanatisme produk-produk digital dalam negeri. 
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Abstrak
Kebijakan Publik selalu menarasikan imajinasi akan pertumbuhan dan kesejahteraan 

namun dalam kenyataannnya imajinasi yang terkonversikan justru jauh dari harapan dan 
kenyataan dikarenakan tatakelola yang belum optimal. Pemahaman akan krisis yang terjadi 
saat ini (Covid-19) serta tindakan yang diambil akan sangat bergantung pada konstuksi ide 
dan gagasan dalam memahami fenomena yang terjadi dimana ruang dan waktu hampir 
tidak ada hambatan lagi.  Dengan spirit yang sama formulasi kebijakan yang diterapkanpun 
mengikuti protocol pandemic, mulai dari Work From Home, social distancing, dan yang 
terakhir adalah new normal memproyeksikan tujuan yang diinginkan bahwa Kesehatan, 
Ketahanan pangan dan Ekonomi akan terus mengikuti transformasi dan penyebaran virus 
tersebut.

Tulisan ini akan mencoba menjawab pernyataan diatas, yakni bagaimana 
implementasi kebijakan publik (New Normal) menjadi problematika dikarenakan 
pertentangan dan perbedaan kepentingan dalam optimalisasi sumberdaya. argument 
pokok dalam penulisan ini adalah problematika merupakan kesenjangan antara kenyataan 
dengan sesuatu yang diharapkan dalam setiap implementasi kebijakan public, dan hal 
ini akan diperparah oleh para actor kebijakan dalam mengelolah dan mengabaikan nilai-
nilai dari potensi alamiah yang ada pada Kelompok /lembaga non formal yang ada pada 
masyarakat. Substansial empiris yang dirujuk dalam penulisan ini adalah implementasi 
kebijakan new normal, tulisan ini ingin memberikan perspektif alternative yang mungkin 
terabaikan.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kontrol social dan New Normal

Abstract
Public policy always narrates the imagination of growth and prosperity, but in reality 

the converted imagination is actually far from expectations and reality due to suboptimal 
governance. Understanding of the current crisis (Covid 19) and the actions taken will 
greatly depend on the construction of ideas and ideas in understanding phenomena that 
occur where space and time have almost no obstacles anymore. With the same spirit of 
policy formulation that is implemented also follows the pandemic protocol, starting from 
Work From Home, social distancing, and finally the new normal projecting the desired 
goals that Health, Food Security and Economy will continue to follow the transformation 
and spread of the virus.

This paper will try to answer the statement above, namely how the implementation of 
public policy (New Normal) becomes a problem due to conflicts and differences in interests 
in optimizing resources. The main argument in this paper is the problem is a gap between 
reality and something that is expected in every implementation of public policy, and this will 
be exacerbated by policy actors in managing and ignoring the values of natural potential 
that exist in non-formal groups / institutions that exist to the community. The empirical 
substance referred to in this paper is the implementation of new normal policies, this paper 
wants to provide an alternative perspective that might be ignored.
Keywords: Policy Implementation, Social Control and New Normal
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I. PARAGRAF PEMBUKA
Kebijakan publik dapat dipahami sebagai instrument otoritatif1 untuk dapat 

mengelolah perbedaan dan pertentangan kepentingan sekaligus mengalokasikan 
nilai dari sumberdaya yang terbatas. Konsepsi ini mengandung makna bahwa 
kebijakan publik selalu memiliki implikasi kebijakan lanjutan dari setiap kebijakan 
yang dibuat. Peran aktor kebijakan bisa bersifat netral di semua pihak, dan posisi 
inilah yang diperankan Pemerintah selaku pengambil kebijakan berdasarkan 
ide dan gagasan dalam memahami setiap fenomena. Dalam kenyataannya, 
Kemampuan actor dalam membuat suatu formulasi kebijakan justru memicu 
implikasi kebijakan yang berujung pada problematika baru pada ruang public 
dengan kata lain implementasi kebijakan public sebagai instrument otoritatif 
untuk mengelolah persoalan menjadi solusi, justru memantik problematika baru.

Implementasi Kebijakan Publik dibagi menjadi tiga arus besar yaitu 
Generasi Pertama yang diperkenalkan oleh Wildavsky (1979), van Meter dan 
van Horn (1975), juga Mazmanian dan Sabatier (1983), dengan desain kebijakan 
top-down yang bersandar pada tradisi atau paradigma positivisme, cenderung 
menempatkan modal sosial sebagai entitas yang pasif (netral). Generasi Kedua 
yang dipelopori oleh Lipsky (1980) dan Elmore (1989), dengan desain kebijakan 
yang bottom-up dan Implementasi Kebijakan Publik dan yang terakhir Generasi 
Ketiga yang dipromotori oleh Lester dan Stewart (2000) serta Pülzl dan Treib 
(2007) dengan desain kebijakan yang hybrid yang lebih banyak bersandar pada 
berbagai paradigma setelah positivisme (baik itu paradigma post-positivisme, 
teori kritis, maupun konstruktivisme-interpretatif), cenderung menempatkan 
modal sosial sebagai entitas yang aktif, yang dipercaya dapat memberikan 
dampak positif bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. 

Dalam studi kebijakan publik , kegagalan implementasi suatu kebijakan 
publik dapat disebabkan oleh sejumlah hambatan (constrain). Gow dan Mors 
(di dalam Turner dan Hulme, 1997: 66-67) mengelompokkannya menjadi dua 
bagian, yaitu hambatan dari dalam organisasi implementor dan hambatan dari luar 
organisasi implementor. Hambatan dari dalam organisasi implementor terdiri dari 
ketersediaan dan kualitas input yang digunakan, yaitu: (i) sumber daya manusia, 
(ii) anggaran, (iii) struktur organisasi, (iv) informasi, (v) prasarana dan sarana yang 
dimiliki, serta (vi) aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sementara 
itu, hambatan dari luar organisasi implementor terdiri dari semua kekuatan yang 
berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada proses implementasi 
itu sendiri, yaitu: (i) peraturan atau kebijakan pemerintah, (ii) kondisi kelompok 
sasaran, (iii) kondisi ekonomi, (iv) kondisi politik, serta (v) kondisi sosial budaya. 
dalam kaitannya dengan kajian administrasi publik, efektivitas suatu kebijakan 
publik itu sendiri merupakan manifestasi dari salah satu nilai utama dari disiplin 
Ilmu Administrasi Publik, yaitu nilai efektivitas. Pada diskusi yang lebih jauh, 
efektivitas suatu kebijakan publik itu sendiri pada akhirnya akan menjadi jaminan 
bagi tercapainya nilai utama berikutnya dari disiplin Ilmu Administrasi Publik, yaitu 
nilai keadilan sosial. Frederickson (1984: 57) menjelaskan hal ini dengan menulis: 
“Dengan demikian, keadilan sosial akan menjadi kriteria untuk efektivitas dalam 

administrasi negara, persis sebagaimana digunakannya efisiensi, ekonomi, 
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produktivitas, maupun kriteria yang lain.
Kurang lebih satu kwartal telah kita lewati bersama dengan pandemic 

(Covid 19), berbagai langka kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mulai 
dari Work from home, social distancing sampai dengan yang terakhir new 
normal sudah dilaksanakan guna mencegah penularan pandemic tersebut. 
Implementasi Kebijakan New normal menjadi suatu realitas dari kekuatan 
wacana (Discipline Power)2 yang di dengungkan pemerintah membentuk suatu 
perubahan yang mendasar dalam suatu tatanan kebiasaan cara, tata kelakuaan 
dan adat istiadat turut beradaptasi. Perubahan tersebut setidaknya menimbulkan 
fakta baru tentang krisis global suatu kondisi yang secara otoritatif dilabeli oleh 
WHO sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) pada 
tanggal 30 januari 2020. Situasi krisis ini sudah banyak melahirkan kegelisahan 
baru selain imajinasi social, politik dan budaya baru tentang dunia pasca covid19. 

II. PARADOKS KEBIJAKAN
Kebijakan publik menyampaikan konsep mengenai tipologi kebijakan 

publik, Anderson (1990: 4-5) juga menyampaikan gagasan mengenai 5 (lima) 
sifat kebijakan publik, yaitu: (i) permintaan kebijakan (policy demands) adalah 
tuntutan, tekanan, ataupun desakan yang disampaikan oleh masyarakat kepada 
pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik tertentu yang dihadapi oleh 
masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat melakukan sesuatu dalam bentuk 
usulan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan persoalan tersebut., 
(ii) keputusan kebijakan (policy decisions), (iii) pernyataan kebijakan (policy 
statements), (iv) hasil kebijakan (policy outputs), dan (v) dampak kebijakan 
(policy outcomes). 

Implementasi Kebijakan publik beroperasi dalam sebuah arena yang 
meniscayakan pluraritas dimensi seperti aktor kepentingan ,nilai, kekuasaan, 
pengetahuan, informasi dan sebagainya, dalam konteks ini realitas yang terjadi 
dari sejumlah isu dan permasalahan, muncul paradoks jamak yang terjadi dan 
dapat disampaikan sebagai akibat Implementasi kebijakan Social Distancing dan 
yang terakhir New Normal : Pertama dalam rezim politik  para aktor politik dan 
Lembaga pemerintah juga tidak lepas terkena dampaknya. Ego sektoral antar 
lembaga pemerintah dan politik dramaturgi3 untuk meraih simpati masyarakat 
menjadi fenomena dalam konteks politik di tengah pandemi Covid-19. Orang 
miskin yang tak terkelolah dengan baik, oleh kebijakan nasional, dihadirkan guna 
memenuhi fantasi karitatif individu atau lembaga tanpa akurasi DATA yang tepat, 
bantuan yang diberikanpun salah sasaran. Tentu itu harga yang harus dibayar  
demi nama baik atau memberi kesan peduli, baik hati dan toleran pada sesama. 
Dari yang tulus memberi sampai yang memberi demi popularitas (kasus Ferdian 
Paleka)4 sementara menjelaskan satu kegalalan  formasi kebijakan dalam 
menangani Covid-19. 

Kedua rezim Pekerja & Pendidikan mendesak untuk percaya bahwa 
kecerdasan juga bisa lahir tanpa harus ada pertemuan fisik secara langsung 
antara Dosen dan mahasiswa. Asumsi dasarnya cukup sederhana bahwa 
“waktu” jauh lebih penting ketimbang “ruang”. Rumah menjadi kantor dadakan, 
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dan sebaliknya gedung kantor jadi tempat yang patut dihindari. Kamar tidur jadi 
tempat menimba ilmu, sebaliknya Sekolah dan Universitas jadi tempat asing 
untuk sementara waktu. Berdasarkan fenomena tersebut penulis menilai bahwa, 
relasi, kecerdasan, keberhasilan, pujian, akan ditentukan oleh kekuatan jaringan 
internet. Awalnya kita bisa membayangkan peristiwa di mana karyawan dimarahi 
karena terlambat masuk kantor atau siswa yang dipuji karena membersihkan 
ruang kelas. Kini pujian dan amarah terkonversi melalui ada dan tidaknya paket 
data internet. 

Ketiga  Rezim ekonomi dan perbankan: dikhususkan pada ekonomi merayu 
produk -produk industri kecil menengah dan ekonomi kreatif untuk memanfaatkan 
platform digital demi menghindari kontak fisik. Awalnya pasar, mall dan berbagai 
pusat keramaian  menjadi arena bagi manusia dalam memproduksi jaringan 
relasi sosial, kini semua tergantikan melalui Media Sosial dan media konferensi 
online lainnya. Celakanya adalah sebagian besar aplikasi yang digunakan 
selama masa WFH bukan milik kita. Keterbatasan kemampuan dalam eksplotasi  
resource (aplikasi-internet) dibarengi dengan nasib yang dibuat mati suri oleh 
pasar yang sepi akibat social distancing dan diktum WFH. Bila bersikap skeptis 
maka kita bisa menyebutkan bahwa Covid-19 selain rentan bagi mereka yang 
lemah system kekebalan tubuh, juga rentan bagi mereka yang nasibnya tidak 
terakomodir dalam kebijakan strategis. Sedangkan aspek  Perbankan mengelabui 
pemahaman bahwa ternyata uang sudah kehilangan makna sosial dan menjadi 
sekadar alat tukar dalam bentuk transfer elektronik. Dampak Covid 19 juga 
dirasakan pada situasi perbankan hal ini dibuktikan dengan melonjak transaksi 
digital dan anjloknya transaksi tunai sebagai bentuk ketakutan masyarakat 
terhadap alat tukar (uang). Bagi masyarakat kota hal ini tidak menjadi masalah 
dikarenakan jaringan internet yang sudah terhubung , tetapi bagi masyarakat  
desa hal ini menjadi persoalan tersendiri dikarenakan selain koneksi jaringan 
internet yang belum ada juga kebiasaan untuk menggunakan produk digital juga 
masih dalam taraf pengenalan.

Keempat Rezim kesehatan mendidik Anda melalui protokol periodik seperti 
rajin cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Bila kita merujuk pada angka 
kematian maka Covid-19 masih tak semenyeramkan Black Death (1347-1351)5 
dengan total kematian 200 juta jiwa, Smallpox (1520) dengan 56 juta jiwa, Spansih 
Flu (1918-1919) dengan  50 juta jiwa, maupun HIV AIDS (1981) dengan total 
kematian 235 juta jiwa. Akan tetapi yang menjadikan Covid-19 sedikit berbeda 
yakni model penularannya. Dengan kata lain orang yang tertular seringkali tidak 
menunjukan gejala terdampak sehingga masa inkubasi selama 14 hari tidak 
memberi garansi bagi kerja medis untuk mendeteksi adanya virus. Liarnya 
cara kerja virus akhirnya membentuk formasi kebijakan yang cukup ekstrem, 
ketat, dan berpijak atas asumsi kedaruratan yang keras yakni Lockdown (yang 
diberlakukan di China dan beberapa Negara di Eropa) dan Social Distancing 

(yang diberlakukan di Jepang, Korsel, dan Singapura). Pada situasi ini, Negara 
mengambil peran sebagai distributor, baik bagi korporasi maupun bagi warga 
negara sekaligus stabilizer perekonomian melalui skema nasionalisasi aset. 
Sementara itu, Social Distancing dan New Normal mengandaikan pembatasan 
5 https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/
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sosial berskala besar dengan memberi limitasi pada perjumpaan sosial. Dengan 
kata lain, meskipun aktifitas sosial tetap berlangsung, warga Negara diwajibkan 
melaksanakan protocol kesehatan.

III. PEMBAHASAN
Keputusan kebijakan atau policy decisions adalah keputusan terbaik yang 

dipilih oleh aktor-aktor perumus kebijakan. Keputusan terbaik tersebut dipilih  
dari beberapa alternatif kebijakan yang tersedia, setelah melalui pengkajian 
yang mendalam dan komprehensif. pernyataan kebijakan atau policy statements 
adalah manifestasi dari kebijakan yang dipilih oleh para perumus kebijakan 
untuk memecahkan suatu permasalahan publik tertentu. Pernyataan kebijakan 
ini bisa dalam bentuk regulasi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, 
peraturan presiden, peraturan daerah, hingga peraturan desa. Sementara itu, 
beberapa sarjana yang lain seperti deLeon (1988), dan Smith dan Larimer (2009) 
berpendapat bahwa pernyataan kebijakan bisa juga dalam bentuk pidato yang 
dibacakan oleh pejabat publik yang mendeskripsikan usaha pemerintah untuk 
mengatasi suatu persoalan publik tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. 
Indonesia tengah menuju era kenormalan baru atau new normal6. Pemerintah 
menyatakan kebijakan ini bukan asal-asalan berdasarkan pada basis data dan 
riset sehingga implementasi kebijakan tersebut menjadi acuan dasar dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, aktivitas ekonomi, beribadah dan 
aktivitas social lainya yang tetaap mematuhi protokol kesehatan.

Normalitas & New normal
Dalam literatur kritis, normalitas digambarkan sebagai rata-rata yang 

muncul untuk memainkan efek normatif pada mereka yang berada di atas dan di 
bawah ambang yang dianggap sebagai ciri khas kelompok atau kelas. berprilaku 
normal hanyalah abstraksi yang ditarik keluar dari dunia faktual dan diberkahi 
dengan nilai normatif. Sangat menyulitkan para teoretikus yang berkutat pada 
normalitas adalah peralihan dari faktual, di mana rata-rata adalah entitas yang 
dapat diamati, ke normatif, di mana entitas ini berada di atas yang lain untuk 
menetapkan dirinya sebagai standar.mengutip dari Canguilhem (1989: 239) 
menyampaikan bahwa yang normal adalah fenomena yang relatif baru, yang 
lepas landas pada abad kesembilan belas, ketika datang ‘untuk menunjuk 
prototipe skolastik dan keadaan kesehatan organik’. Dalam nada yang sama, 
Franc¸ois Ewald dalam croce dan Salvatore (2016) menyelidiki proses produksi 
pengetahuan baru-baru ini yang menjelaskan hubungan antara normal dan 
norma. Dia menyelidiki fenomena sosial, seperti asuransi dan teknologi risiko, di 
mana normalitas memberi kehidupan pada norma dan norma berfungsi sebagai 
kendaraan untuk normalitas. Dengan menjadikan rata-rata sebagai 

standar, Ewald menjelaskan, norma memberikan instrumen disiplin utama dalam 
pemerintahan suatu populasi. 

Normalitas adalah hasil dari pergulatan makna yang kepentingannya dan 
juga  kekuatan semantik untuk menentukan unit dasar apa yang membentuk 
6 https://news.detik.com/berita/d-5038159/kebijakan-new-normal-jokowi-didasari-data-keilmuan-protokol-

kesehatan
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masyarakat tertentu. Perjuangan ini menghasilkan berbagai jenis koneksi dan 
hubungan di antara individu dan kelompok (yang mengesampingkan koneksi 
dan hubungan alternatif) yang menopang visi spesifik dari dunia sosial (yang 
mengesampingkan visi alternatif) mengutip dari (Schmitt,2007: 46) situasi normal 
adalah kondisi kemungkinan untuk peraturan yang valid dan efektif. Namun, 
terserah kedaulatan akhirnya dipahami sebagai pencipta mahakuasa tatanan 
sosial melalui tindakan dasar keputusan untuk memotong elemen-elemen sosial 
yang bertugas mengubah homogenitas umum masyarakat dan dengan demikian 
bertanggung jawab atas ketidakmungkinan parsial atau total menegaskan 
kembali efektivitas hukum (yaitu, untuk situasi abnormal).

Pelakasanaan implementasi kebijakan new normal di Indonesia, merupakan 
keputusan yang dilematis, hal ini disebabkan karena Pemerintah dihadapkan 
pada dua pilihan yang sangat sulit ditentukan pertama tentang imajinasi akan 
pertumbuhan yang didalamnya ada proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan 
imajinasi akan kesejahteraan  yang punya kaitan erat dengan Kesehatan. Salah 
satu factor yang paling mempengaruhi dari dilematisasi keputusan Pemerintah 
adalah “ketidaktahuan kapan virus (covid-19) ini berakhir atau kapan vaksin 
bisa ditemukan”. Keadaan New Normal sangat ditentukan oleh tindakan politik 
institusi. Karena normalitas merupakan sesuatu yang diciptakan dalam suatu 
konstruksi social  dan tidak bisa diabaikan oleh institusi politik karena  kontrol 
atas mekanisme social ini merupakan asset penting yang ada di tangan negara. 
Prilaku para actor politic di pusat maupun daerah harusnya mencerminkan 
keselarasan agar tindakan dasar New Normal sehingga dapat memliki kekuatan 
yang absolut atau keputusan yang berdaulat dan pada nantinya mengarah pada 
tatanan hukum sebagai serangkaian keputusan tepat waktu yang dibuat dan 
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

Kontrol Sosial & New Normal
Tujuan utama implementasi kebijakan new normal adalah perubahan prilaku 

yang merupakan kunci keberhasilan, selain menjaga masyarakat untuk lebih 
hidup bersih dan sehat juga dapat menurunkan resiko penularan virus (covid-19) 
serta menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi, protocol ini wajib diterapkan 
ke seluruh daerah di Indonesia yang begitu heterogen dengan budaya dan adat 
istiadatnya. Setiap daerah memilki ke khasan dalam mengimplementasikan New 
normal tersebut, hal yang paling tidak diinginkan adalah ketika masyarakat social 
melakukan perilaku menyimpang dari apa yang telah di ajurkan pemerintah 
melalui protocol kesehatan sehingga diperlukan mekanisme kontrol yang dapat 
mengubah pola perilaku masyarakat secara keseluruhan.

Mekanisme kontrol harus dapat memahami realitas sosial sebagai 
sesuatu yang bersifat subjektif, Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari 
individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan dalam Struktur sosial dan 
institusi sosial yang dibentuk oleh interaksi individu. New normal mengharuskan 
untuk perubahan  perilaku individu dan kelompok melalui tindakan sosial  dan 
berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan. Cara pandang ini memusatkan 
perhatian pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial 
dalam menuju new normal adalah merupakan realitas objektif yang dibentuk 
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melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu 
yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial 
itu sendiri untuk menciptakan prilaku/behavioral. Apabila demikian bentuk 
pengawasan pengawasan terhadap implementasi New Normal yang dilakukan 
dalam sebuat tatanan social memerlukan mekanisme kontrol social dari 3 unsur 
penting yaitu informal, hukum dan kesehatan dalam sebuah ruang kolaborasi. 

Definisi kontrol sosial menurut Reiss (1951) dalam Hirschi adalah 
kemampuan kelompok atau lembaga sosial untuk membuat norma-norma atau 
aturan yang efektif. Teori kontrol sosial menurut Reiss tidak menentukan sumber 
kemampuan seperti mekanisme kontrol tertentu yang dapat menyebabkan 
kesesuaian, tetapi mengidentifikasi dari kegagalan kelompok primer, seperti 
keluarga untuk memberikan penguatan dalam peran dan nilai-nilai dalam keluarga 
untuk dapat memberikan penjelasan dalam sebuah pelanggaran.

Teori kontrol sosial Hirschi terbatas pada konsep komitmen terhadap 
rasional dan investasi emosional yang dilakukan individu dalam mengejar tujuan 
bersama. Menurut Hirschi (2001) Causes of Delinquency yang telah didirikan 
memiliki reputasi sebagai ahli teori kontrol sosial pada abad-20. Keunggulan dalam 
teori kontrol sosial Hirschi (2001) yaitu pertama, Hirschi mengusulkan teorinya 
sebagai kontra khusus pada dua perspektif yang disebut perspektif ketegangan 
dan konflik budaya. Kedua, teori kontrol sosial memberikan empat aspek tertentu 
yang dapat mendefinisikan masing-masing dari ikatan social. Menurut Hirschi 
mengembangkan teori kontrol sosial untuk menjelaskan alasan seseorang dapat 
taat pada peraturan dan norma. Bentuk-bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat 
elemen dasar dimana pada tulisan ini penulis mencoba menguraikannya  pada 
implementasi kebijakan new normal yaitu: 

A. Attachment (kelekatan)
Kelekatan yaitu kemampuan individu untuk peka pada pikiran, perasaan, 
dan keinginannya. Jika individu mampu menilai dan mempertahankan 
hubungannya dengan orang lain maka akan sedikit kemungkinan 
mereka untuk berbuat melanggar. Kelekatan menunjuk pada emosi atau 
keterlibatan afektif individu pada yang lain. Jika individu mampu menilai 
dan memperhatikan hubungannya dengan orang lain maka akan sedikit 
kemungkinan mereka untuk berbuat melanggar. Dalam implementasi 
kebijakan new normal untuk lebih efektif harus memperhatikan kondisi social 
budaya dimana informasi tentang protocol kesehatan tidak hanya di dominasi 
oleh pemerintah tetapi alangkah baiknya melibatkan unsur  Lembaga adat, 
Lembaga agama dan Lembaga informal lainnya karena unsur kelekatan 
masyarakat pada wilayah terpencil, terluar dan terdepan Indonesia lebih 
mempercayai kelompok tersebut disbanding dengan Lembaga pemerintah 
karena kebersamaan serta kualitas dalam komunikasi Lembaga tersebut 
dapat memberikan pemahaman  kepada masyarakat social dalam menuju 
new normal.  

B. Commitment (komitmen)
Komitmen merupakan komponen rasional dari suatu ikatan. Dalam 
suatu individu dan kelompok memiliki suatu komitmen terhadap aliran 
kepercayaannya, yang berarti ketika masyarakat individu maupun kelompok 
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mengalami suatu kelekatan terhadap Lembaga maka secara otomatis 
juga telah melakukan sebuah kesepakatan yang akan diungkapkan dalam 
perilaku sehari-hari. implementasi New normal dapat berjalan dengan 
baik apabila pemerintah serta Lembaga baik itu formal dan informal 
dapat memberikan komitmen serta kesepakatan pada setiap kegiatan 
konvensional dalam suatu kelompok. 

C. Involvement (keterlibatan)
keterlibatan individu berhubungan dengan seberapa banyak waktu yang 
dihabiskan  individu untuk berinteraksi dengan individu lain dalam suatu 
kegiatan. Jika interaksi yang tepat dengan kegiatan maupun individu 
memiliki keterlibatan dengan suatu kelompok, yang berarti keterlibatan yang 
ada diwujudkan ke dalam suatu tindakan (action). Artinya Keberhasilan 
dalam pelaksanaan new normal juga ditentukan oleh keterlibatan kelompok 
maupun lembaga yang dapat memberikan pemahaman untuk melakukan 
suatu tindakan sesuai dengan protocol kesehatan.

D. Beliefs (keyakinan).
Keyakinan yaitu kesediaan dengan penuh kesadaran untuk menerima segala 
aturan. Keyakinan dalam nilai moral dari norma konvensional merupakan 
komponen keempat dari ikatan sosial. Beberapa individu memiliki keyakinan 
yang lebih kuat dalam mengikatkan diri dalam aturan sosial, sehingga tidak 
cenderung berkomitmen terhadap aturan yang diberikan. Pada implementasi 
new normal ada juga individu yang belum mempercayai dikarenakan basis 
pengetahuan yang diyakini sehingga banyak anekdot yang sering muncul 
di beberapa media mulai dari teori konspirasi,virus china dan sebagainya. 
Sehingga gagasan terakhir dari implementasi kebijakan new normal ini 
adalah Pemerintah harus memberikan keyakinan dan kesadaran pada 
kelompok/Lembaga  yang ada pada wilayah terkecil pedesaan untuk berada 
dalam suatu aturan social yang absolut.

IV. PENUTUP
Normalitas merupakan sesuatu yang diciptakan dalam suatu konstruksi 

social dan tidak bisa diabaikan oleh institusi politik karena  kontrol atas mekanisme 
social ini merupakan asset penting yang ada di tangan negara. Prilaku para 
actor politic di pusat maupun daerah harusnya mencerminkan keselarasan agar 
tindakan dasar kebijakan New Normal dapat memliki kekuatan yang absolut atau 
keputusan yang berdaulat dan pada nantinya mengarah pada tatanan hukum 
sebagai serangkaian keputusan tepat waktu yang dibuat dan dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat maupun daerah.

Tujuan utama implementasi kebijakan new normal adalah perubahan prilaku 
individu agar mengikuti protocol kesehatan yang ditetapkan. Dengan imajinasi 
yang diharapkan pemerintah adalah pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat 
tetap berjalan mengikuti pandemic ini. kunci kesuksesan implementasi kebijakan 
New Normal tersebut sangat bergantung pada koloborasi pemerintah dengan 
kelompok atau Lembaga yang mewakili individu pada tiap tatanan pemerintah 
serta mekanisme kontrol social yang melibatkan empat elemen dasar yaitu : 
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Attachment (kelekatan), Commitment (Komitmen), Involvement (keterlibatan) 
dan Belief (Kepercayaan). sehingga dalam setiap kegiatan keyakinan dan 
kesadaran pada Protokol kesehatan  dari kelompok/Lembaga  yang ada pada 
wilayah pedesaan sekalipun dapat menjadi suatu aturan social yang absolut.
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CERITA TENTANG NEGERI TENGGARA TANGGUH

Ermi Ndoen
Epidemiolog

Negeri ini memang tangguh. Terkenal dengan nama Negeri Tenggara 
Tangguh. Orang yang pernah berkunjung ke sini pasti mengakui ketangguhan 
negeri seribu pulau ini. Alam gersangnya membuat orang-orang di pulau ini 
kuat dalam menghadapi masalah. Keanekaragaman budaya dan keindahan 
bentangan alam perbukitan sabana, terumbu karang, pasir putih dan pantai-
pantai yang belum tercemar selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Negeri 
ini menarik orang berkunjung ke pulau  dengan alam yang eksotik dan kadal 
raksasa teruniknya, Walaupun di masa pandemi, orang tetap tertarik datang ke 
negeri ini.

Saat ini seluruh dunia sedang berjuang dari belenggu Pandemi COVID-19. 
Pandemi yang berawal dari Wuhan, China ini sudah delapan bulan menguras 
energi kita. Jutaan orang sudah terpapar virus ini. Jutaan sudah sembuh, namun 
ada juga yang akhirnya menjadi Korban keganasan virus ini.

Semua orang mulai dari rakyat jelata hingga presiden terpapar virus ini. 
Beberapa minggu yang lalu, saat Amerika sedang mempersiapkan pemilihan 
presidennya, warga dunia kembali dapat kejutan. Di negara Paman Sam, nun jauh 
di Amerika sana, sang presiden dan istrinya serta beberapa orang kepercayaan 
dekatnya diumumkan terpapar virus ganas di masa Pandemi yang bernama 
Virus COVID-19. Berita Presiden Amerika, Donald Trump, istrinya Melanie, dan 
salah satu penasihatnya Hope Hick, positif terpapar virus COVID-19 langsung 
beredar luas. 

Donald Trump yang pada awalnya juga sering menolak memakai masker, 
akhir kalah kuat dari virus yang kemungkinan berasal dari orang-orang dekatnya. 
“Ketika mereka datang, sulit untuk mengatakan jangan dekat-dekat. Kau tahu, itu 
situasi yang tak mungkin. Itu hal yang mengerikan”, kata Donald Trump dalam 
satu wawancaranya dengan Asssociated Press, pada tanggal 02 Oktober lalu, 
ketika menceritakan awal mula dirinya terkonfirmasi positif virus COVID-19, 
kemungkinan tertular dari orang-orang dekat di sekitarnya. Satu bukti bahwa 
pejabat publik, bahkan Presiden sebuah Negara Adi Daya pun tidak kebal 
terhadap virus COVID-19. “Ini penyakit yang sangat, sangat serius”, Kata Donald 
Trump pada akhirnya.

Barrack Obama ketika mengetahui Presiden Trump positif COVID-19, 
mengatakan dalam pesan Facebooknya, “Michelle and I hope that the President, 
First Lady, and all those affected by the coronavirus around the country are 
getting the care they need and are on the path to a speedy recovery. Obviously, 
we’re in the midst of a big political battle right now, and while there’s a lot at stake, 
let’s remember that we’re all Americans. We’re all human beings. And we want 
everyone to be healthy, no matter our party.”. 

Pesan yang sangat manusiawi. Obama dan istrinya mengharapkan 
Presiden Trump mendapat pelayanan kesehatan terbaik agar cepat sembuh. 
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“Kita sedang berada di tengah-tengah pertempuran politik besar sekarang, dan 
meski ada banyak hal yang dipertaruhkan, ingatlah bahwa kita semua adalah 
orang Amerika. Kita semua adalah manusia. Dan kami ingin semua orang sehat, 
tidak peduli apapun partai kami”. Saat ini sedang berlangsung proses debat calon 
untuk pemilihan Presiden Amerika. 

Dalam kondisi yang hampir sama dengan di Indonesia yang sedang 
menyiapkan pesta demokrasi PILKADA di 270 daerah. Pilkada di tengah 
ganasnya Pandemi COVID-19 ini memang penuh dilemma. Tantangan untuk 
menjamin semua tahapan Pilkada berlangsung secara aman dari ancaman 
paparan virus COVID-19 menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua. 
Perhelatan pesta rakyak tanggal 9 Desember 2020 ini, memiliki tantangan besar.  
Dalam pelaksananan proses PILKADA kali ini bukan hanya faktor kejujuran tapi 
bagaimana keamanan dan keselamatan warga saat PILKADA ini harus  menjadi 
sebagai prioritas utama. 

Ancaman virus COVID-19 di masa PILKADA ini serius. Sampai saat ini, 
sudah ada tiga calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pesta demokrasi 
ini gugur akibat COVID-19. Mereka adalah Calon Bupati Berau, Kaltim, Petahana 
H Muharram; Calon Wali Kota Bontang, Kaltim, Adi Darma dan Calon Bupati 
Bangka Tengah, Petahana Ibnu Saleh. PILKADA penting, tapi kesehatan dan 
keselamatan juga harus diutamakan. 

Walaupun tidak dalam konteks PILKADA, baru-baru ini, Bupati Situbondo, 
Dadang Wigiarto, meninggal dunia karena Covid-19 pada Kamis (26/11/2020). 
Bupati Dadang menjadi korban kesekian keganasan virus COVID-19, ancama 
virus ini nyata.

Saat ini Eskalasi angka terkonfirmasi COVID-19 di NTT semakin tidak 
terkendali dalam hari-hari terakhir ini. Penularan lokal di tingkat Masyarakat juga 
makin mengkuatirkan. Sejak Bulan September hingga menjelang akhir November, 
terjadi penambahan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 dari “hanya” 179 
orang di akhir Augustus menjadi 1246 orang per 30 Nov 2020. Total kenaikannya 
dalam 3 bulan ini adalah 1067 orang atau 696 %. Peningkatan kasus COVID-19 
di NTT tidak hanya menyerang Masyarakat umum, tapi juga petugas kesehatan 
sebagai “garda terakhir” – penjaga gawang kesehatan kita.

Makin tingginya angka penularan COVID-19 di kalangan Nakes, terutama 
di Kota Kupang mulai membunyikan tanda alarm terhadap daya dukung fasilitas 
dan sumber daya kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 di daerah ini. 
Hampir semua rumah sakit di Kota Kupang mulai kehabisan tempat tidur untuk 
pasien COVID-19.

Pemerintah Kota Kupang akhirnya harus menutup empat puskesmas besar 
di Kota Kupang yaitu Puskesmas Oebobo, Puskemas Sikumana, Puskemas 
Oesapa dan Puskesmas Oepoi. Keempat Puskesmas ini memberikan pelayanan 
kesehatan primer kepada hampir 50 persen warga Kota Kupang. 

Salah seorang teman pemerhati kesehatan NTT menyatakan, “Angka 
kematian akan meningkat jika lonjakan kasus di atas atau melebihi daya dukung 
(kapasitas) faskes yang ada”. Kalau nakes tertular; maka pelayanan RS akan 
lumpuh. Angka kematian COVID-19 memang berkisar 3-5%. Tapi COVID-19 
mampu melumpuhkan pelayanan rumah sakit. Dan saat RS lumpuh maka 
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beberapa pasien lain non COVID-19 kemungkinan akan tidak tertolong juga.
Mungkin agak jauh membandingkan kondisi Negeri Tenggara Tangguh 

yang serba kekurangan dengan Negara Amerika yang memiliki hampir segala 
sumber daya untuk melawan pandemi global, virus COVID-19. Namun demikian, 
ada beberapa pelajaran menarik yang bisa kita petik. 

Jika Presiden Amerika, Donald Trump bisa positif COVID-19, apa alasan 
kita bisa aman, jika kita tidak memproteksi diri dengan protokol pencegahan 
COVID-19, terutama memakai masker. Presiden Donald Trump dikelilingi oleh 
orang-orang yang pasti selalu dicek ketat kesehatannya. Yang kurang hanyalah, 
dia tidak memakai masker dan awalnya “tidak percaya” dengan adanya pandemi 
virus COVID-19. Akhirnya dia harus dikarantina dan menjalani perawatan karena 
perilakunya. Kita kembali diingatkan, virus ini serius dan berbahaya.  Donald 
Trump pun akhirnnya mengakui keganasan virus ini. Pada saat terkonfirmasi 
positif, dia  mengumumkan langsung ke publik dan mengharapkan orang-orang 
dekatnya untuk memeriksakan diri. 

Pelajaran lain ditunjukkan oleh Obama. “Kita semua adalah manusia. 
Dan kami ingin semua orang sehat, tidak peduli apapun partainya dan pilihan 
politiknya”. Pesan yang sangat menyejukan dari seorang pemimpin. Dalam 
kondisi apapun, nilai kemanusiaan dan nyawa manusia harus menjadi agenda 
utama. Ingat virus COVID-19 tidak peduli siapa kita, apa pilihan politik atau agama 
kita, latar belakang ekonomi atau asal kita. Selama kita tidak patuh pada protokol 
virus COVID-19. Para pemimpin harus menjadi “role model” atau panutan dan 
memberi motivasi/ teladan yang baik untuk orang berperilaku “normal baru”. Jika 
satu dari kita terancam, orang-orang yang kita cintai juga pasti terdampak. 

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini, aktivitas warga makin 
meningkat. Kita semua tetap harus waspada. Pelajaran dari Jakarta dan di Pulau 
Jawa, setiap ada liburan Panjang yang meningkatkan akivitas warga, kasus positif 
Virus COVID-19 juga meningkat. Semua Masyarakat harus sadar untuk tetap 
disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi apapun. Para Pemimpin 
dan Pemuka Agama, jangan kendor dalam mengingatkan umatnya untuk patuh 
menjaga diri dan keluarga. 

Untuk agenda menyelamatkan rakyat, suara pemimpin dibutuhkan untuk 
memberi teladan dan contoh yang baik. Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden 
RI, menyatakan dalam salah satu opininya di Kompas, “Kata orang bijak, apa 
pun yang kita semua lakukan, yang tertinggi nilainya adalah berbuat untuk 
keselamatan rakyat”. 

Semoga contoh-contoh di atas bisa menjadi pelajaran buat semua warga 
Negeri Tenggara Tangguh. Pandemi COVID-19 ini adalah ancaman global yang 
hadir di depan mata. Semua orang punya risiko untuk terpapar; tapi kita semua 
juga diberi kesempatan dan cara untuk dapat melindungi diri dan keluarga. Ini 
bukan “rocket science”, dimana semua orang bisa berperan aktif melindungi diri 
sendiri, keluarga dan Masyarakat melalui tiga hal sederhana, (3) M: Memakai 
Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak. Untuk itu para pemimpin  Negeri 
Tenggara Tangguh, mari beri teladan bagi warga negeri ini. Para warga, ayo kita 
semua patuh dalam menjalankan protokol kesehatan, demi orang-orang yang 
kita cintai. 
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Semoga NTT tercinta, dan seluruh dunia bisa segera keluar dari belenggu 
Pandemi Covid 19.

DAMPAK COVID 19.
Akibat kasus Corona ini, pemerintah Indonesia, termasuk di NTT mulai 

melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, 
mengeluarkan himbauan untuk Work From Home bagi pegawai, memberlakukan 
pembatasan wilayah, membangun RS khusus untuk penanganan Covid-19, dan 
lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin 
kurang menguntungkan ini, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat luas 
di daerah ini. 

Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik 
yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka 
dan diskriminasi terhadap korban Covid-19. Prasangka dan diskriminasi ini 
disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu 
akibat penyebaran virus Corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat 
yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, 
menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya 
prasangka sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka 
dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial(Syaifudin, 
2020). 

Kasus Covid-19 ini bukan hanya menyebabkan disorganisasi sosial, namun 
juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang 
tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat 
rasa takut terhadap Covid-19. Contoh nyata disfungsi sosial dapat terlihat pada 
sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau 
menolong orang lain karena khawatir terkena Covid-19. Salah satu contohnya 
yaitu masyarakat di daerah Sawangan, Kota Depok, menolak penggunaan 
pemakaman umum di daerahnya untuk kuburan korban Covid-19 (Tempo, 30 
Maret 2020). Masyarakat sangat khawatir jika mayat yang dikuburkan tetap 
dapat menyebarkan virus Corona di daerahnya. Padahal jenazah yang sudah 
diproses dengan baik di rumah sakit dengan menggunakan berbagai pelindung 
seperti desinfektan dan peti khusus tidak akan menyebabkan penyebaran virus 
Corona. 

Disfungsi sosial ini membuat individu justru mengalami gangguan pada 
kesehatannya. Dalam perspektif sosiologi kesehatan, seseorang disebut 
sehat jika kondisi fisik, mental, spritual maupun sosial dapat membuat individu 
tersebut menjalankan fungsi sosialnya. Namun jika kondisi ini terganggu 
maka seseorang tersebut dinyatakan sakit. Dalam kasus Covid-19, sakit yang 
dimaksud adalah sakit secara sosial. Menurut Talcott Parsons dalam bukunya 
“The Social System”, sakit bukan hanya kondisi biologis saja, tetapi juga peran 
sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parsons melihat sakit sebagai bentuk 
perilaku menyimpang dalam masyarakat karena orang yang sakit tidak dapat 
memenuhi peran sosialnya secara normal (Syaifudin, 2020). Disorganisasi dan 
disfungsi sosial inilah yang merupakan wujud nyata dari sakit secara sosial.
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Tindakan Kriminal
 Masalah Covid-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan 

tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam seperti 
pencurian alat pelindung diri yang tengah langka saat ini, pembuatan 
handsanitizer atau desinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, 
penipuan harga bahan pokok, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu 
kasus PNS di Cianjur yang tertangkap mencuri 20.000 masker (Kompas, 26 
Maret 2020). Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, 
pembunuhan, penjarahan, mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak 
terkendali. 

Melemahnya sektor pariwisata 
Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi 

besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi 
masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, 
dan lain-lain. Namun sejak kasus Covid-19 meningkat, berbagai tempat wisata 
harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran 
Corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi 
pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Bagi daerah 
yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai penyumbang pendapatan daerah 
terbesar maka harus waspada dengan penurunan pendapatan daerah akibat 
ditutupnya tempat-tempat wisata (Fadjarudin, 2020). Selain itu, penutupan tempat 
wisata juga berpengaruh pada para pekerja yang juga mengandalkan pemasukan 
dari sektor pariwisata, terutama pekerja sektor informal yang penghasilannya 
tidak tetap.

Angka Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat
 Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok 
dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam 
kelompok tersebut (Soekanto, 2013). Kasus Corona di Indonesia telah hampir 
melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan 
berbagai kebijakan seperti Work From Home, pembatasan wilayah, dan 
penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan 
atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga 
bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak 
penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan.  

Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga sangat dirugikan akibat kasus 
Corona ini. Para pekerja informal yang biasanya mendapatkan pendapatan 
harian kini kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah pekerja 
warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek 
online, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian 
termasuk di pusat-pusat perbelanjaan. Akibatnya mereka memilih pulang kampung 
ke daerah masing-masing karena tidak sanggup menanggung beban kehidupan 
tanpa adanya kepastian pemasukan. Selama delapan hari terakhir, tercatat 876 
armada bus antar provinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari 
Jabodetabek, menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. 
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Sebagian besar dari mereka adalah pekerja informal yang mencari nafkah di ibu 
kota (BBC Indonesia, 30 Maret 2020).  

Hal ini tentu bisa menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di 
Indonesia meningkat. Per Maret 2019 saja, penduduk golongan rentan miskin dan 
hampir miskin di Indonesia sudah mencapai 66,7 juta orang atau hampir tiga kali 
lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (golongan miskin dan sangat 
miskin). Ironisnya sebagian besar dari golongan ini bekerja di sektor informal, 
khususnya yang mengandalkan upah harian. Apabila penanganan pandemi 
berlangsung lama, periode pembatasan dan penurunan mobilitas orang akan 
semakin panjang. Akibatnya, golongan rentan miskin dan hampir miskin yang 
bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah 
kehilangan mata pencaharian dan jatuh ke bawah garis kemiskinan (CNBC 
Indonesia, 29 Maret 2020). 

 Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia 
berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif 
sebagai stimulus bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengatakan pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi Jilid III yang akan 
difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Aliran bantuan 
ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program 
keluarga harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, kartu sembako, hingga 
program bantuan pangan non tunai (Tempo, 18 Maret 2020).

 Namun, pemerintah juga bukan hanya perlu memperhatikan kesejahteraan 
masyarakat dalam hal ekonomi saja, pemerintah juga harus memperhatikan sisi 
sosial dan psikologis masyarakat. Hal ini karena kesejahteraan sosial bukan 
hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga kebutuhan 
sosial dan psikologis berupa ketenangan dan keamanan bagi masyarakat. Salah 
satunya dengan terus membatasi informasi tidak benar (hoaks) yang dapat 
meresahkan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat memberikan 
semangat dan energi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, kesejahteraan 
bagi masyarakat Indonesia, baik yang terdampak Corona maupun yang tidak, 
akan tetap terjamin hingga kasus Corona ini selesai. 
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PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICE)
PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH RI - UNICEF PERIODE 

2016-2020 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nyoman Saniambara, SKM.,MKes dkk
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) 

Provinsi NTT

1. BEST PRACTICE
Best Practice atau praktek terbaik yang ditulis adalah dua program 

kumpulan pembelajaran program UNICEF di beberapa Kabupaten. Mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Best practice ini merupakan catatan pembelajaran konteks lokal yang boleh 
jadi memiliki kemiripan yang sama dengan daerah lain. Cerita-cerita pembelajaran 
yang dimuat merupakan upaya cerdas yang dilakukan untuk menjawab sejumlah 
permasalahan yang ditemukan.

Best practice ini bersifat pembagian pengalaman belajar. Bukan tips untuk 
melakukan program. Karena boleh jadi satu daerah dengan daerah lain berbeda 
dalam konteks kebiasaan dan budaya pembelajaran. Strategi pengembangan 
bisa berbeda-beda tapi dalam satu konteks yang sama untuk mencapai kualitas 
program.  

Best practice ini didapat dari hasil laporan kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh UNICEF serta hasil studi yang dilakukan. Baik ketika baseline dan juga 
midline.

2. PAUD HI
Latar Belakang

Sejak bulan Oktober 2016, UNICEF dan Direktorat Pembinaan PAUD 
Kemdikbud RI, melalui dukungan dana dari New Zealand (MFAT) telah bekerja 
sama dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Yayasan Alfa Omega (YAO) 
mengembangkan 100 PAUD HI model yang tersebar di 24 Kecamatan dengan 
menggunakan sistem mentoring. Dalam pengembangan program ini, Dinas 
Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Kupang bersama YAO telah menugaskan 
24 mentor PAUD HI untuk bekerja di masing-masing kecamatan untuk melakukan 
percepatan peningkatan kualitas layanan PAUD HI di semua bidang (Pendidikan, 
Kesehatan, Pengasuhan, Perlindungan dan kesejahteraan Anak). 

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI) adalah upaya 
pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan 
terintegrasi (berdasarkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Anak Usia 
Dini Holistik-Integratif / Perpres No 60 tahun 2013).
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PAUD-HImeliputi: 

Holistik: Terintegrasi:

• Kesehatan, Gizi, dan Perawatan; 
• Pengasuhan;
• Perlindungan; 
• Kesejahteraan Anak.
• Pendidikan

• Melibatkan berbagai Pihak; 
Satuan PAUD, Dinas Pendidikan, 
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, 
BKKBN, Dinas DUKCAPIL, Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, 
Polres/Polsek, Organisasi Mitra, 
Posyandu, Tokoh Masyarakat, 
Orangtua, dll. 

• Melibatkan pemangku kebijakan 
PAUD baik di tingkat pusat, propinsi, 
kabupaten/kota, kecamatan dan 
desa

Maksud dan Tujuan

Tujuan Umum
Terselenggaranya layanan  Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

Integratif menuju  terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan 
berakhlak mulia.

Tujuan Khusus
• Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi 

kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional 
dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara 
optimal sesuai kelompok umur; 

• Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, 
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perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
• Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras 

antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; 
• Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, 

masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya 
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Sasaran Program
Sasaran program ini meliputi, 100 PAUD HI Model, 200 guru PAUD, 7400 

anak PAUD dan keluarga mereka, 100 Kepala Satuan PAUD, Dina Pendidkan, 
dan 24 mentor kecamatan di Kabupaten Kupang (satu mentor per  kecamatan). 

Di 24 Kecamatan dibagi menjadi 4 region.Terdapat 1 petugas lapangan di 
tiap-taip region yang mengkoordinir 6 kecamatan/6 mentor.
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Tahapan Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program PAUD-HI di Kabupaten Kupang NTT didahului 

dengan sebuah studi baseline (pengambilan data dasar) untuk melihat kondisi 
PAUD secara umum di kabupaten Kupang. Hal ini dilakukan untuk menyusun 
strategi pengembangan yang tepat untuk menjawab sejumlah persoalan 
terkait PAUD sesuai delapan standar pelayanan minimal,  diantaranya: Tingkat 
pencapaian perkembangan anak, Isi,  Proses, Penilaian, Pendidik dan tenaga 
kependidikan, Sarana dan prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan.

Strategi dan Pendekatan Program
Pelaksanaan program dilakukan dengan mekanisme partnership bersama 

berbagai lembaga dan organisasi. Di level nasional, program ini dibawah 
koordinasi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Republik Indonesia. 

Sedang di level daerah, UNICEF bermitra dengan sebuah organisasi 
sosial Yayasan Alfa Omega (YAO) Kupang untuk mitra implementasi, dan untuk 
kemitraan strategis bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara khusus, 
dan Pemerintah Kabupaten Kupang, secara umum dalam koordinasi dengan 
Gugus Tugas PAUD-HI. 

Perkembangan dan Hasil
Ada lima hasil/output  yang ingin dicapai dari program PAUD HI di 

Kabupaten Kupang. 

Hasil 1: Sistem Pemantauan dan Pelatihan Guru dikembangkan dan 
diimplementasikan.  

200 guru  telah mendapatkan pelatihan tentang cara belajar dan bermain 
dengan bahan lepasan (looseparts), menulis buku cerita, pembuatan rencana 
pembelajaran, kurikulum 2012,mentorin gsebaya, cara pengelolan kelas yang 
baik dan berbagai pelatihan lainnya sesuai modul yang dikembangkan. 
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Hasil 2: Bangunan Sekolah yang Ramah Anak 
Memastikan bangunan sekolah aman dan ramah bagi anak.Baik kebersihan 

dan penataan lingkungan belajar.Sekolah harus terbebas dari sampah plastic dan 
polusi udara yang dapat menganggu kesehatan anak.Memastikan ruang kelas 
memiliki cahaya yang cukup, lantai yang bersih, dan peralatan permainan yang 
tidak membahayakan anak-anak.Menghindari berbagai penyakit lingkungan.
Secara terpadu dilakukan pengecekan kesehatan oleh petugas terkait.
Memastikan perlindungan anak dan juga kesiagaan bencana.

Hasil 3: Alat Ukur Penilaian Diri Lembaga/Organisasi dikembangkan dan 
Penilaian Diri  PAUD dilakukan

Setiap lembaga PAUD wajib melakukan penilian diri terhadap PAUD 
mereka untuk melihat perkembangan PAUD dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. 
Hal ini penting agar setiap warga PAUD tahu tentang perkembangan di PAUD 
mereka dan apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kemajuan PAUD.

Hasil 4: Mekanisme Keterlibatan Masyarakat di dalam Perencanaan dan 
Pengelolaan PAUD

Orang tua dilibatkan dalam pertemuan rutin dalam kegiatan PTA (Parent 
Teacher Association) setiap bulan. Kegiatan ini untuk memastikan bahwa peran 
orang tua sebagai guru utama dijalankan dengan cara yang baik dan benar. 
Proses pengasuhan dan pengembangan karakter di rumah harus sejalan dengan 
apa yang diajarkan di sekolah. 

Selain itu, di setiap PAUD HI harus ada komite sekolah yang bertugas 
mendukung perkembangan PAUD.Ada inisiasi yang dilakukan khusus di 
kabupaten Kupang yang disebut 3 K (Kebun, Kantin, dan Koperasi).Inisiasi ini 
menjadi media bagi orang tua untuk berkumpul dan mendukung pengembangan 
PAUD HI di wilayah mereka.

Termasuk saat PAUD HI melakukan rehab atau pembangunan sekolah 
baru, wajib mendapat dukungan dari komite sekolah atau orang tua. 

Hasil 5: Adanya Kebijakan Praktis Lokal serta Panduan dan perationalnya
Kabupaten Kupang memiliki Gugus Tugas PAUD HI yang terupdate setiap 
tahun sesuai perkembangan dan perubahan.

Untuk memastikan program PAUD HI bisa dilakukan di seluruh PAUD, 
Pemerintah Kabupaten Kupang telah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 17 
Tahun 2018 tentang PAUD HI di Kabupaten Kupan. 

Selain itu, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 
2019 – 2024 telah dimasukan dalam perencanaan untuk Dinas Pendidikan bahwa, 
seluruh pelaksanaan PAUD wajib memenuhi standar kualitas dan pelayanan HI. 

Untuk level sekolah, telah dibuat Standard Operational Prosedure (SOP) 
untuk semua PAUD.Juga memastikan bahwa PAUD-PAUD yang tergabung 
dalam HI harus selalu siap untuk memenuhi standar akreditasi untuk menjamin 
mutu PAUD.
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3. WASH (WATER SANITAZION AND HYGIENE)

Meneropong Implementasi Sanitasi Sekolah di SDI Lolaramo Kabupaten 
Sumba Barat Daya

Sekolah menjadi pranata utama dalam mengembangkan pola perilaku 
anak-anak untuk memulai hidup bersih dan sehat. Berangkat dari konsep tersebut, 
Unicef dan Mitra Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui kerjasama 
Pokja AMPL Kabupaten SBD dan Yayasan Sosial Uma Kalada ( YASUKA ) SBD 
telah berhasil melaksanakan Pilot Project Sanitasi di Sekolah memalui program 
Cuci Tangan Pakai Sabun Berkelompok dan Manajemen Kesehatan Menstruasi 
di 40 Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya. 

Salah Saatunya adalah SDI Lolaramo di Kecamatan Wewewa Barat. 
Membiasakan anak-anak mencuci tangan merupakan sebuah tantangan 
tersendiri, apalagi menjadikannya sebagai sebuah budaya, tentu saja 
membutuhkan waku lama. Akan tetapi dengan metode atau pendekatan yang 
dilakukan oleh Unicef dan Mitranya di Sumba Barat Daya, internalisasi perilaku 
hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah akan menjadi aktivitas yang 
menyenangkan. Dengan desain sarana yang sederhana, menarik dan dilakukan 
secara berkelompok menjadikan aktivitas mencuci tangan menjadi disukai oleh 
anak-anak bahkan bisa menjadikannyasebagai sebuah kebiasaan yang tanpa 
diperintah pun mereka dengan sendiri melakukannya.

Sarana ini didesain dengan ukuransesuai kebutuhan jumlah siswa, sekali 
melakukan aktivitas cuci tangan, bisa 5 sampai 10 siswa bisa juga 10 sampai 
25 orang. Di SDI Lolaramo, desain sarananya dibuat di 2 tempat yang berbeda 
dengan tampungan masing 5 oran siswa dan 15 orang siswa saat mencuci tangan 
pakai sabun. Selain itu limbah hasil cuciatangan tidak terbuang beegitu saja tetapi 
mengalir ke tanaman yang ada disekitar sarana. Kelas dibagi dalam beberapa 
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tahap aktivitas sehingga tidak saling berebutan saat mencuci tangan. Ada jadwal 
yang sudah diatur oleh guru pendamping UKS di sekolah. Minimal setiap hari 
ada kelas yang melakukan aktivitas cuci tangan atau setelah selesai jam istirahat 
anak-anak dengan sendirinya ramai untuk mencuci tangan sebelum masuk 
ruangan kelas. Untuk ketersediaan air, PihakSekolah menyediakan penampung 
air dan mengisinya menggunakan truk tangki yang biayai oleh Sekolah.

Sarana ini didesain dengan ukuran sesuai kebutuhan jumlah siswa, sekali 
melakukan aktivitas cuci tangan, bisa 5 sampai 10 siswa bisa juga 10 sampai 
25 orang. Di SDI Lolaramo, desain sarananya dibuat di 2 tempat yang berbeda 
dengan tampungan masing 5 orang siswa dan 15 orang siswa saat mencuci 
tangan pakai sabun. Selain itu limbah hasil cucia tangan tidak terbuang begitu 
saja tetapi mengalir ke tanaman yang ada disekitar sarana. Kelas dibagi dalam 
beberapa tahap aktivitas sehingga tidak saling berebutan saat mencuci tangan. 
Ada jadwal yang sudah diatur oleh guru pendaming UKS di sekolah. Minimal 
setiap hari ada kelas yang melakukan aktivitas cuci tangan atau setelah selesai 
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jam istirahat anak-anak dengan sendirinya ramai untuk mencuci tangan sebelum 
masuk ruangan kelas. Untuk ketersediaan air, Pihak Sekolah menyediakan 
penampung air dan mengisinya menggunakan truk tangki yang biayai oleh 
Sekolah.

Selain itu, berdasarkan beberapa fakta di sekolah, bahwa anak perempuan 
terkadang bolos sekolah atau memilih tidak masuk kelas karena takut di bully saat 
sedang “datang bulan” atau menstruasi, maka UNICEF dan mitra menginisiasi 
konsep Manajemen Kesehatan Menstruasi (MKM) sejak awal khusus untuk 
siswa kelas 5 dan 6 yang kemungkinan 1 diantaranya sudah mengalamai 
masa siklus tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertebal pengetahuan 
siswa perempuan dan laki-laki tentang menstruasi sekaligus menggambarkan 
kepada mereka terkait berbagai hal dari siklus yang khusus hanya dialami oleh 
perempuan setiap bulan. Bahkan di kelas MKM ini, ada juga pendampingan 
secara psikoligis bagi anak-anak yang sudah menstruasi. Ada guru pembimbing 
yang sudah dilatih untuk melakukan pendamingan tersebut. Kelas MKM di SDI 
Lolararmo tersebut sudah masuk dalam Kurikulum Lokal dan diajarakan setiap 
jeda wkatu pelajaran pada hari setiap Hari Kamis atau Jumat. 

Guna mendukung Program ini, Toilet yang ada di SDI Lolaramo sudah ramah 
terhadap siswa perempuan dan laki-laki. Toilet sekolah ditata sangat indah, asri 
dan bersih dan tentunya memenuhi kriteria Toilet Laki dan Perempuan. Seperti 
contoh: Toilet yang ada di SDI Lolaramo khusus di bilik perempuan tersedia 
cermin, tisu dan pembalut untuk wanita sehingga ketika menstruasi, anak-anak 
perempuan tidak harus kembali ke rumah dan mereka cukup menggantinya 
di sekolah dan tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Sementara 
di bilik laki-laki tersedia urinoir. Toilet dilengkapi dengan taman kecil, disetiap 
bagian temboknya di tempelkan poster-poster atau ajakan dan motivasi untuk 
hidup bersih dan sehat, sehingga anak-anak sembari mengantri di depan toilet 
ada pengetahuan yang bisa mereka dapatkan membangaun kesadaran hidup 
bersih tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan lingkungan masyarakat 
sekitar.
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Generasi penerus yang mumpuni harus dipersiapkan sejak dini, sehingga 
kelak mereka tumbuh tidak saja dengan pengetahuan tetapi juga karakater yang 
kuat untuk menghasilkan sebuah perubahan.  

Melalui Program 7 Jembatan Emas Pemkab SBD Siap Sukseskan Program 
STBM

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui 7 Program Jembatan 
Emasnya yakni salah satunya adalah Desa Sehat akan ikut  memperkuat 
Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pemerintah akan merekrut para 
pendamping lokal dengan dengan latar belakang kesehatan salah satunya adalah 
basic Sanitarian untuk ditempatkan di Desa dan setiap hari akan berada di Desa 
untuk mendampingi masyarakat. Program ini bertujuan untuk mewujudkan SBD 
yang sehat salah satunya adalah eliminasi Stunting yang masih sangat tinggi di 
wilayah tersebut.
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Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya sejak Tahun 2017 - 2019 sudah 
mengalokasikan dana Koordinasi, Monitoring dan Pendampingan untuk masing-
masing Pokja AMPL Kecamatan sebesar 60 juta – 80 Juta Rupiah per Kecamatan 
harapannya akan ada banyak Desa yang dipicu untuk Stop Buang Air Besar 
Sembarangan dan Desa STBM. Dana ini telah disinergikan dengan Dana BOK 
Puskesmas dan Dana Desa. Sampai dengan saat ini tercatat di Data Dinkes 
Sumba Barat Daya, sudah sudah ada 3 Desa yang akan Deklarasi ODF dan 
menambah jumlah Desa dari sebelumnya adalah 35 Desa Desa ODF di SBD.

Selain itu Pemerintah Kabupaten SBD juga mendorong peran serta 
masayrakat melalui kerjasama berbagai pihak di Kabupaten, Kecamatan sampai 
Desa untuk bekerja bersama. Pada Tahun 2020 – 2024 nanti targetnya adalah 
semua Desa di Kabupaten Sumba barat Daya sudah Bebas dari Buang Air Besar 
Sembarangan. Optimisme ini didukung dengan kebijakan Bupati dan Wakil 
Bupati SBD melalui Program 7 Jembatan Emas salah satunya adalah fokus pada 
persoalan sanitasi dasar di Kabupaten SBD. 

Sistem Kerja Kolaborasi di Desa Wee Patando Kabupaten Sumba Barat 
Daya Untuk Medapatkan Status Desa ODF

Desa Wee Patando merupakan salah satu Desa Dampingan Unicef dan 
Mitra terletak di Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya. 
Desa ini sudah mendeklarasikan Stop Buang Air Besar Sembarangan sejak 
tahun 2017 yang lalu.  Desa Wee Patando  jika ditempuh dari Tambolaka dengan 
kecepatan sedanghanya berkisar 30 menit. Desa yang memiliki karakterisitk hutan 
yang lebat, sejuk karena tingginya curah hujan, serta tanah berbukit dan berbatu, 
memang dulunya merupakan salah satu Desa target karena masyarakatnya masih 
melakukan praktik buang air besar sembarangan. Penyebabnya beragam, mulai 
dari kurangnya pengetahuan tentang kesehatan lingkungan, faktor kebiasaan 
masyarakat setempat yang sudah dimulai turun temurun, kondisi alam yang 
penuh hutan dan berbukit dan yang terkahir adalah masalah ketidakmampuan 
secara ekonomi untuk  membangun jamban.
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Setelah pendampingan Unicef melalui Yayasan Sosial Uma Kalada 
(YASUKA), di dukung oleh Sanitarian di Puskesmas Tanggaba, Tim STBM 
Kecamatan Wewewa Tengah, Pemicuan dari dusun ke dusun intens dilakukan 
dan pada akhirnya membawa hasil. dan justru Desa ini Desa yang pertama kali 
menyatakan dirinya siap untuk mendeklrasikan ODF dari 50 Desa lain yang  
didampingi oleh Unicef.

Keberhasilan ODF di Desa ini didukung dengan kerja keras Kepala Desa. 
Bersama Perangkat desa, Tokoh Agama, Kader Posyandu, Tim STBM Desa, 
mereka memasuki setiap Dusun, RT/RW bergotong royong dengan masyarakat 
membangun jamban keluarga yang tidak mampu, Janda Tua karena melalui hasil 
musyawarah kebanyakan mereka yang tidak memiliki jamban adalah mereka 
yang miskin secara ekonomi dan para orang tua yang janda atau memilih tinggal 
sendiri dari anak-anaknya. Kepala Desa mengambil kebijakan untuk membantu 
baik melalui gotong royong warga maupun melalui Dana Desa yang digunakan 
untuk membeli semen dan klosed, sedangkan bahan lokal lain disiapkan oleh 
warga sendiri. Bagi mereka yang mampu dan tidak memiliki jamban, tidak segan-
segan mereka akan didatangi oleh Hansip Desa, Pendeta atau Majelis Gereja dan 
Tim STBM Desa untuk diminta segera membangun Jamban bahkan Tim tersebut 
rutin melakukan monitoring sampai keluarga tersebut memiliki kesadaran untuk 
membangun jamban sendiri. Jika cara tersebut belum juga membuat jera, maka 
Kepala Desa sendiri akan berkunjung ke rumah tersebut dan sedikit memaksa 
dan mengancam untuk tidak memberi bantuan. 
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Selain itu Puseksmas dan Pihak Kecamatan rutin melakukan monitoring 
di Desa. bahkan Tim STBM Kecamatan lengkap dengan personilnya termasuk 
dari Pihak Kepolisian ( Babinkamtibmas ) dan Pihak TNI ( Babinsa ) untuk turun 
melakukan monitoring di Desa, sehingga masyarakat kemudian merasa malu, 
takut dan sadar untuk membangun jambannya

Pendekatan-pendekatan seperti ini yang terus dilakukan di Desa Wee 
Patando sehingga akhirnya di Bulan November 2017 yang lalu bersama dengan 
34 Desa Dampingan Unicef  yang lain Desa Wee Patando Mendeklarasikan 
Stop Buang Air Besar Sembarangan sekaligus melakukan ritual adat memotong 
Ayam untuk dikurbankan kepada leluhur sebagai janji mereka dihadapan leluhur, 
Bupati, Pimpinan OPD dari Provinsi NTT dan Kabupaten SBD untuk tidak lagi 
buang air besar sembarangan dan menjaga Desa mereka untuk tetap sehat. 
Saat ini fokus utama Pemerintah Desa adalah meningkatkan kualitas jamban 
yang sudah ada dari yang cubluk ke leher angsa dan membangun septicktank 
yang aman. Harapanya Desa ini terus mempertahanakan status ODFnya dan 
kuaitas lingkungan serta masyarakatnya terus meningkat.
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MENGUNGKAP JEJAK-JEJAK KARYA DALAM DUA TAHUN 
KEPEMIMPINAN  VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT-

JOSEF A. NAE SOI

Nyoman Saniambara, SKM.,MKes dkk
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) 

Provinsi NTT

“Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur bukanlah tujuan utama kami.Tujuan 
utama kami adalah mewujudkan panggilan moral spiritual, untuk menolong dan 
mengangkat masyarakat NTT keluar dari lembah kemiskinan.”Itulah pernyataan 
menggelegar yang paling dikenang dari pidato politik Gubernur NTT, Viktor Bungtilu 
Laiskodat (VBL), dua tahun silam. Di hadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD 
Provinsi NTT, Senin, (10/9/2018), Gubernur VBL dengan lugas menyampaikan 
apa yang menjadi spirit moral, yang ada di kedalaman sukma. Bahwa menjadi 
pemimpin, bukanlah tujuan utama.Jabatan, bagi duet pemimpin yang lebih 
dikenal dengan brand politik, Victory-Joss, adalah untuk mewujudkan panggilan 
moral-spiritual; untuk membaktikan diri secara utuh,dengan kesungguhan dan 
ketulusan hati, dan bekerja secara fokus.Cara-cara luar biasa yang digunakan 
dalam setiap gagaasan dan kerja nyataakanmembebaskan rakyat NTT dari 
belenggu kemiskinan. Itulah spirit dan passion yang dipegang teguh, jabatan 
adalah jalan pengabdian.Bukan prestise, apalagi sesuatu yang luar biasa untuk 
dibanggakan. Kalimat yang lahir dari hasil refleksi dan permenungan mendalam, 
termanifestasikan dalam visi “NTT bangkit, NTT Sejahtera”, dan 5 Misi, antara 
lain:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan 

pariwisata nasional (Ring of Beauty).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat 

pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik.
Hari  ini, dua sahabat karib ini menahkodai NTT. 5 September 2018, 

bertempat di Istana Negara, Jakarta, keduanya dilantik oleh Presiden Joko 
Widodo, menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.Dua tahun, tentu secara 
logika adalah waktu yang masih terlalu singkat. Tetapi dalam siklus kepemimpinan 
politik lima tahunan, dua tahun tetaplah rentang waktu yang sangat menentukan. 
Selain sangat bermakna bagi Viktor dan Josef, dua tahun menjadi sangat penting 
bagi rakyat.Bagi rakyat, dua tahun menahkodai NTTsudah sepantasnyadinilai.
Sebaliknya bagi Victory-Joss, dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat.
Dua tahun berlalu begitu cepat.Dalam parade waktu, yang tersimpan hanyalah 
sulaman momen-momen bersejarah,dan meninggalkan jejak yang terus dikenang. 
Dua tahun, ibarat lukisan Tuhan tentang perjuangan siang-malam, berpikir dan 
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bekerja keras demi mewujudkan mimpi ”NTT Bangkit, NTT Sejahtera.” Itulah 
konsekuensi logis sebuah kekuasaan.Kritik dan cercaan akan tetap mewarnai 
masa-masa kepemimpinan VBL-JNS.

Tapi, penilaian tentu harus fair. Harus dipahami bahwa, dua tahun silam, 
saat Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi,M.M, mengestafet kepemimpin 
NTT, kondisi NTT tidak dalam keadaan yang sangat ideal. NTT saat itu, ibarat 
“negeri sejuta masalah”. Secara empirik, NTT masih dibelit dengan berbagai 
persoalan serius kala itu. NTT, provinsi termiskin nomor tiga di Indonesia dengan 
sejumlah masalah krusial lainnya. Berkaca pada data Badan Pusat Statistik 
(BPS) Tahun 2017, masih ada 1,1 juta jiwa atau 21,28 % masyarakat NTT yang 
hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini di bawah angka kemiskinan nasional yakni 
9,8%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih sangat rendah. 
IPM NTT saat itu hanya 63,72 %, berada di urutan ketiga terendah dari seluruh 
provinsi di Indonesia. 

Sejak memimpin, duet Victory-Joss juga langsung dihadapkan pada 
berbagai persoalan pelik yang sudah akut dan sekian lama mencengkram hidup 
masyarakat NTT. Mulai dari masalah kemiskinan yang masih tinggi, ketimpangan 
yang melebar, pengangguran, kelaparan, gizi buruk, stunting dan human 
trafficking. NTT juga dibelit masalah buruknya tingkat kesehatan ibu dan anak, 
DBD yang terus meneror, masalah sanitasi, serta parahnya infrastruktur jalan, 
jembatan, listrik dan air. Masalah Sumber Daya Manusia juga harus mendapat 
perhatian lebih, khusus pada tingkat literasi masyarakat NTT di beberapa wilayah 
yang masih rendah. Masalah-masalah pelik tersebut ibarat batu uji yang pasti 
dijadikan masyarakat untuk menilai reputasi mereka.

Tetapi sebagai pemimpin yang sudah mendapat kepercayaan dan legitimasi 
rakyat NTT, Victory-Joss sangat percaya diri. Bahwasanya,dengan garansi 
jam terbang yang dimiliki, baik sebagai politisi, pengusaha nasional, maupun 
pengalaman di berbagai bidang tugas,  jejaring dan kemampuan lobi yang 
dimiliki. Mereka meyakini mampu membawa NTT keluar dari belitan berbagai 
persoalan tersebut dengan dukungansemua pihak. Sudah saatnya masyarakat 
NTT bekerja secara sungguh-sungguh, dalam semangat kolaborasi dan saling 
mendukung.

Pointnya ada pada birokrasi yang kuat. Di bawah nahkoda VBL-Nae Soi, 
mentalitas birokrasi harus berubah. Cara kerja para pemimpin wilayah di setiap 
tingkatan dan masyarakat sendiri, harus berubah. Mereka harus bisa berkorban 
dalam semangat kolaborasi. Sebab persoalan NTT yang demikian luar biasa, 
hanya bisa dihadapi juga dengan cara-cara extraordinary.

Keyakinan ini bergandengan dengan komitmen pemerintahan Victory-Joss, 
yakni fortiter in re et suaviter in modo, yang diwujudkan melalui pemerintahan yang 
bersih, berwibawa, berkarakter, dan melayani. Semua sektor wajib berkolaborasi, 
berbenah diri dan melakukan lompatan-lompatan besar lewat inovasi-inovasi dan 
terobosan baru.Tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama dan biasa-biasa 
saja. Harus out of the box. Sebagai pemimpin NTT, VBL dan JNS yakin, dengan 
keterlibatan semua pihak dan kerja keras semua stakeholders terkait di seluruh 
wilayah NTT,mimpi “NTT Bangkit, NTT Sejahtera” akan terwujud. Sebagaimana 
kata-kata Gubernur VBL sendiri, “Kita harus berjuang secara sungguh-sungguh.
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Sebab, target kita adalah kehormatan.Dan kehormatan itu hanya bisa digapai 
dengan pengorbanan semua pihak.”

Sebagai pemimpin yang lahir dari “rahim” kemiskinan, Gubernur VBL dan 
Wagub Josef Nae Soi juga sangat paham tentang kemiskinan. Bagi Viktory-Joss, 
miskin itu masalah psikologis. Kemiskinan itu menyakitkan karena merendahkan 
martabat seorang manusia. Miskin tidak hanya tentang kekurangan pendapatan.
Menurut Viktor dan Josef, kemiskinan menimbulkan efek psikologis yang diderita 
seseorang, yakni perasaan rendah diri dan terhina.“Kemiskinan telah menjadi 
sejarah hidup saya dan pak Josef Nae Soi. Kami pernah merasakan betapa pahit 
dan getirnya hidup dalam kemiskinan. Kami telah berjuang dan bertarung untuk 
keluar dari kemiskinan. Karena itu, ketika masyarakat telah mempercayakan 
tampuk kepemimpinan ini ke atas pundak kami, maka sudah tibalah saatnya kami 
menabuh tambur perang melawan kemiskinan.Kami berdua mau menjadiserva 
servorumbagi masyarakat NTT yang kami cintai.”

Waktu terus bergulir dan begitu cepat berlalu. 5 September 2020,VBL-Nae 
Soi genap dua tahun menahkodai NTT. Momentum dua tahun kepemimpinan 
dapat digunakan rakyat untuk mengevaluasi capaian kinerja mereka. Dua tahun 
adalah waktu yang krusial. Ada capaian dan tentu saja, ada juga kegagalan. 
Tetapi ukuran berhasil dan gagal dalam sebuah pemerintahan, akan dipotret 
dengan angka-angka capain yang rigid dan bersifat statistikal. 

Narasi capaian pembangunan NTT selama dua tahun di tangan VBL-
Nae Soi akan menunjukkan pembuktian dari janji-janji politik yang disampaikan. 
Tujuannya adalah agar masyarakat bisa memahami dan menilai secara fair, sejauh 
mana kiprah duet pemimpin ini. Apakah NTT masih tetap berada pada kondisi 
awal ketika duet Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi mengestafet 
kepemimpinan NTT di kala itu, ataukah sudah ada lompatan-lompatan hebat 
yang berhasil ditorehkan?

Setelah dua tahun NTT dinahkodai Viktory-Joss, apa yang didesain dalam 
visi dan misi sudah mulai memberikan hasil. Harus diakui bahwa, NTT pasca 
dua tahun, sudah mulai bangkit. Minimal bangkit dari beberapa persoalan serius 
di masa lalu. Bangkit dari belenggu kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, 
kelaparan, gizi buruk, serta bangkit dari belitan masalah klasik yang sudah begitu 
akut, yaitu masalah stunting dan humantrafficking. Berdasarkan data BPS 2019, 
jumlah orang miskin di NTT ternyata mulai berkurang.Kemiskinan NTTsudah 
berkurang sebesar 0,19% (20,43%) di tahun 2019 dari 20,62%. Inilah buah 
kegigihan Gubernur Viktor dan Wagub Josef dalam bekerja dengan tanpa henti 
berkeliling ke berbagai wilayah NTT.

Masalah stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak juga sudah berhasil 
dikendalikan peningkatannya.Ukurannya adalah, berdasarkan data e-PPGBM 
(elektronik Pengukuran Pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat) tahun 2019, 
angka prevalensi stunting menurun dari 42,6% pada tahun 2018, menjadi 
27,9% (Februari 2020) dan bahkan kondisi kasus Gizi Buruk agregat provinsi 
mulai berubah ke angka 2,4% (di bawah standar WHO) pada Februari 2020. 
Bersamaan dengan itu pula, kasus Gizi Kurang mengalami pengurangan menjadi 
8,2% (di bawah standar WHO). Pencapaian penurunan kasus kematian ibu, bayi 
dan balita juga menunjukan kinerja yang memuaskan.
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Hal ini juga merupakan buah dari ketegasan duet kepemimpinan ini.Sejak 
awal, Gubernur Viktor selalu menekankan tentang pentingnya NTT memiliki 
pusat data yang kredibel. Karena salah satu masalah krusial yang membuat NTT 
tetap miskin dan salah urus adalah soal data. Gubernur Viktor selalu menggugat 
pemaparan kemiskinan dalam bentuk persentase. “Ke depan, saya tidak tertarik 
bicara presentase, baik pada level provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. 
Saya lebih tertarik kalau seorang camat datang bawa laporan jumlah orang 
miskin berapa,  keluarganya siapa dan terapinya apa. Karena yang kita terapi 
itu orang, bukan presentase,”. Dengan model pendekatan by name by address, 
program pengentasan kemiskinan, penanganan stunting dan masalah kematian 
ibu dan bayi, sudah mulai memberi hasil nyata.

Setelah hampir dua tahun bekerja, angka kematian ibu menurun dari 163 
orang menjadi 98 orang pada tahun 2019. Angka kematian bayi menurun dari 
angka 1.044 bayi menjadi 822 bayi pada tahun 2019 dan kematian balita dari 
1.174 balita menjadi 83 balita pada tahun 2019. Upaya pencapaian universal 
healthcoverage (UHC) pada tahun 2019 juga sudah mencapai persentase 
84,67%. Selain itu, skor indeks pembangunan gender mencapai angka 96,67% 
dan indeks pemberdayaan gender pada skor 97,42 pada tahun 2019. Pencapaian 
ini semakin menggetarkan lonceng kemenangan dalam memerangi kemiskinan 
hingga 2023, dengan mendorong peningkatan kualitas SDM dan fasilitas 
kesehatan. Persoalan rumah yang tidak layak huni dan yang belum berlistrik, 
selama dua tahun terakhir sudah bisa ditangani dengan benar dan lebih terukur 
di semua wilayah dengan melibatkan pemerintah kabupaten lewat dana desa. 

Memasuki dua tahun kepemimpinan Victory-Joss, keyakinan mereka 
bahwa pariwisata akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
menggerakan kebangkitan sektor lainnya. Pariwisata yang ditetapkan sebagai 
Prime Mover pembangunan dapat memicu kebangkitan sektor-sektor lainnya 
seperti pertanian, peternakan dan kelautan, juga sektor pendukung seperti 
infrastruktur, akhirnya mulai memberi hasil yang menggembirakan.Penegasan 
Gubernur Viktor dan Wagub Josef sejak awal bahwa membangun pariwisata 
adalah membangun peradaban, menciptakan dan melayani ekspektasi imajinasi 
manusia. Artinya, kualitas hidup masyarakat desa dan kotaharus berubah ke 
level yang lebih berkualitas, agar disukai para wisatawan. Pariwisata semestinya 
mewujudkan kualitas hidup atau quality of life masyarakat NTT melalui aspek 5 
A (atraksi, akomodasi, aksesbilitas, amenitas dan awareness), agar bisa menjadi 
opportunity of business. Sebagai sebuah komoditas, pariwisata NTT semakin 
memberi dampak secara ekonomi.

Dalam dua tahun kepemimpinan Victory-Joss, geliat pembangunan 
pariwisata NTT yang berbasiskan pendekatan community based tourism mulai 
menunjukkan progress yang menggembirakan. Kualitas destinasi wisata 
prioritas yaitu pantai Liman, pegunungan Fatumnasi, Koanara, desa para 
pemburu Paus Lamalera, pantai Wolwal, pantai Praimadyta dan kawasan Mulut 
Seribu, berdasarkan kelima aspek tersebut mulai memberi dampak nyata bagi 
masyarakat. 4 (empat) destinasi yang disebut telah diresmikan Gubernur VBL 
yakni, Mulut Seribu (15 Juni 2020), Panti Liman(3 Juli 2020), Lamalera (28 Juli 
2020) dan Wolwal (31 Juli 2020). Selanjutnya, dalam rencana, pada tanggal 
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8 September 2020 mendatang, Gubernur VBL akan meresmikan Cottage dan 
Restaurant di Praimadita, Sumba Timur. 

Jika berkunjung ke Lamalera, dijamin tersedia akomodasi yang memadai. 
Di sana, Gubernur VBL dan Wagub JNS memberi sentuhan dengan membangun 
20 unit homestay di 20 rumah penduduk. Hasil pembenahan sektor pariwisata 
lainnya adalah pembangunan cottage di destinasi wisata Pantai Liman, Pantai 
Praimadyta dan Pantai Mulut Seribu. Dukungan pengembangan pariwisata NTT 
di destinasi wisata prioritas melalui peningkatan akses jalan, pembangunan 
sumber air bersih berupa sumur bor (Pantai Liman, Fatumnasi) penyediaan PLTS 
(Mulut Seribu dan Fatumnasi), dan pembangunan fasilitas amenitas lainnya, 
seperti; restoran, lopo, toilet, gerai-gerai karya UMKM, areal parkir, dan fasilitas 
kesehatan sedang dalam pengerjaan. Di samping penyediaan sumber-sumber 
bahan pokok dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang 
terus digiatkan hingga saat ini.

Sebuah capaian yang luar biasa di sektor pariwisata adalah, duet 
kepemimpinan Victory-Joss juga berhasil melobi dan mendapat persetujuan 
Pemerintah Pusat untuk bersama-sama mengelola Destinasi Super Premium 
Labuan Bajo. Dalam pengelolaan bersama ini, sedang disiapkan system 
pengindraan digital di atas dan di dalam air di perairan Labuan Bajo demi 
keamanan dan keselamatan lingkungan hidup, varanus komodoensis, warga 
lokal dan turis dari berbagai ancaman yang merusak. Untuk mewujudkan 
pengindraan digital ini, Pemerintah Provinsi NTT sedang bekerja sama dengan 
ST Engineering, suatu perusahaan hebat dari Singapura. 

Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, wajah pariwisata 
NTT mulai kelihatan paras cantiknya. Besarnya energi yang dikeluarkan 
dalam membangun Pariwisata mampu mewujudkan ekspektasi imajinasi para 
wisatawan. Artinya, keadaan riil dari sebuah destinasi sinkron dengan apa yang 
ada dalam imajinasi mereka (para wisatawan). Oleh karena itu, dalam banyak 
kesempatan bertemu masayarakat, Gubernur Viktor dan Wagub Josef terus 
mengajak masyarakat untuk membuat orang yang datang ke NTT, harus merasa 
betah dan nyaman, sampai melupakan lamanya waktu mereka tinggal di NTT. 
Ketika mereka lupa pulang dan bahkan ingin kembali lagi ke NTT, juga mengajak 
teman-temannya datang ke NTT, maka perwujudan ekspektasi imajinasi itu 
sudah sukses dilakukan. Apalagi, dalam pandangan Gubernur Viktor, dengan 
pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat maka bukan orang luar NTT 
saja yang akan menikmati hasilnya, tetapi juga orang NTT sendiri. Pasalnya, 
wisatawan yang masuk ke NTT tidak lagi tergantung pada hotel, cafe, dan resto 
untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman dan berkualitas, tetapi juga rumah-
rumah warga yang sudah disiapkan secara layak dan nyaman. Oleh karena itu, 
adagium Victory-Joss dalam pembangunan pariwisata adalah masyarakat lokal 
NTT harus menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Dengan asumsi seperti itu 
maka dengan adanya potensi pariwisata NTT yang saat ini masif dikembangkan 
hingga ke pelosok-pelosok desa, nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat 
lokal akan bertumbuh. Dari situlah, mimpi pemerataan ekonomi yang mampu 
menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat NTT, akan nyata dan 
terukur. 
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Untuk menciptakan pariwisata yang unggul, daya dukung dari sektor 
lainnya terus digenjot.Salah satunya adalah dukungan komoditas dan konektivitas 
kewilayaan. Program pariwisata staretgis Victory-Joss akan mewujudkan Ring of 
Beauty. Semua kawasan pulau dan kabupaten di NTT, terus didorong selama dua 
tahun terakhir untuk berada dalam satu kawasan Ekonomi yang terkoneksi yaitu 
Masyarakat Ekonomi NTT. Saat ini, pemerintah terus berjuang menyambungkan 
pulau-pulau di NTT sebagai kawasan hinterland yang kaya akan High Value 
Agriculture Product, seperti Vanili, Rumput Laut, Kakao, Alpokat juga beras serta 
Garam. 

Bagi Gubernur Viktor dan Wagub Josef, apa yang sedang mereka 
kerjakan adalah “emas”. Mengapa? Karena pada suatu waktu, perekonomian 
NTT akan menguat. Arus keluar uang dari NTT sudah bisa dibendung, sehingga 
masyarakat NTT sendiri yang menjadi pemasok semua produk yang dibutuhkan 
dalam konsumsi masyarakat di semua Kabupaten/Kota di NTT. Itulah kerja besar 
yang sedang dan terus digarap duet kepemimpinan ini di sektor pariwisata dan 
sektor pendukung lainnya.

Di bidang infrastruktur lompatan besar juga sedang dilakukan Victory-Joss. 
Sebagaimana janji keduanya dalam kampanye di masa Pilgub NTT 2018 bahwa, 
dalam tiga tahun, masalah buruknya infrastruktur jalan provinsi akan tuntas 
diselesaikan. Kini, setelah dua tahun kepemimpinan Viktory-Joss, persoalan ini 
sudah mendapat atensi khusus dan dilakukan percepatan yang luar biasa, di 
mana dari total 2.650 km jalan Provinsi diseluruh NTT,dan sekitar 906,47 km 
yang dikategorikan dalam kondisi tidak mantap;rusak ringan dan rusak berat, 
kini sudah dan terus dikebut penyelesaiannya. Dalam roadmap pemerintahan 
ini, di tahun 2020, targetnya adalah 497,62 km ruas jalan provinsi yang sudah 
dan sedang diperbaiki. Selanjutnya pada tahun 2021 akan diselesaikan sisanya. 
Tetapi akibat pandemi Covid-19 dan masalah keterbatasan anggaran, di Tahun 
2020 ini, panjang jalan provinsi yang bisa diselesaikan sampai akhir tahun nanti 
adalah sekitar 372,74 km. Meski meleset dari target, Victory-Joss berkomitmen 
untuk menuntaskannya di tahun 2021.

Sebagai solusi dalam penyelesaian jalan provinsi, pemerintah menggunakan 
beberapa pendekatan. Seluruh pengerjaan jalan tidak seluruhnya menggunakan 
konstruksi aspal hotmix  atau Hot Roller Sheet (HRS) tetapi dikombinasikan 
dengan Grading Operation (GO). Pendekatan ini membuat lapisan berbutir dari 
sirtu gunung atau kali serta GO plus dengan modifikasi struktur, dicampur dengan 
semen dan zat adiktif. Hal tersebut setara dengan agregat  dan konstruksi bina 
marga. Sebab jika harus menggunakan aspal seluruhnya maka dibutuhkan dana 
sebesar Rp 4 triliun lebih. Sementara anggaran di bidang ini sangat terbatas.Untuk 
itu, mengingat anggaran yang terbatas, konstruksinya juga selalu disesuaikan 
dengan spesifikasi.Untuk tempat yang parah, akan digunakan GO dan GO plus, 
sementara untuk tanjakan atau critical point akan digunakan HRS.

Secara ringkas, untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, 
terus dipacu pelaksanaannya dengan target meningkatnya mobilitas dan 
aktivitas sosial ekonomi masyarakat.Tiap tahun anggaran pembangunan jalan 
dan jembatan terus meningkat sesuai kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi 
NTT. Tahun 2018 Rp. 168.359.716.870 meningkat hampir 315%, dan pada tahun 
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2019 menjadi Rp. 529. 347.810.113,55. Tahun 2020 berdasar data nilai pagu 
revisi Pergub IV mencapai Rp. 731.448.801.154. Ada kenaikan hampir 450% dari 
tahun 2018. Dengan peningkatan anggaran, total pengerjaan jalan provinsi NTT 
pada tahun 2019 sepanjang 139,47 km dan pada tahun 2020 dikerjakan 357,313 
km dengan rincian: 158,65 km (HRS), 14,5 km (GO+), 234,163 (GO). Paket 
SMI 2020, 154,1 km dan Bank NTT: 108,55 km. Kolaborasi multi pihak dalam 
pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat 
ditunjukan oleh pengerjaan jalan untuk mendukung pembangunan Observatorium 
Timau yang merupakan pusat kajian astronomi terbesar di Asia Tenggara bahkan 
di Asia yaitu pengerjaan jalan sepanjang 40 km dari total 57 km panjang ruas 
jalan Bokong-Lelogama-Timau.

Selain masalah infrastruktur, kepiawaian duet kepemimpinan ini dalam 
menahkodai NTT juga terbukti ampuh dalam memerangi berbagai problem 
pembangunan lainnya lewat pilihan-pilihan kebijakan yang strategis.Salah 
satunya, dengan pelibatan semua stakeholders (perguruan tinggi dan lembaga 
keagamaan) dan kolaborasi dengan kabupaten/kota se-NTT. Spirit kerja sama 
menjadi pilihan utama VBL- Josef Nae Soi sebagaimana disentil dalam pidato 
VBL ketika amanah menjadi pemimpin ditempatkan di pundak kami, maka tiba 
saatnya untuk menabur tambur perang melawan kemiskinan. Kita harus berjuang 
bersama-sama memenangkan peperangan melawan kemiskinan. Itu menjadi 
tekad dan komitmen kami agar NTT tidak lagi dilihat sebelah mata sebagai 
provinsi yg terkenal dengan keterbelakangan.

Dua tahun menahkodai NTT, spirit pembangunan manusia NTT yang bermutu 
terus ditularkan ke anak-anak NTT. Atensi ini semakin menorehkan prestasi yang 
prestisius. Anak-anak NTT termotivasi dengan celotehan sang pemimpin tentang 
spirit kerja cerdas, dengan dukungan kualitas SDM yang mumpuni dan berdaya 
saing. Terbukti, kualitas pelayanan pendidikan menunjukkan kinerja positif, di 
antaranya; angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18/SMA-SMK pada 
tahun 2019 naik menjadi 75,04% dari tahun 2018 sebesar 74,83%. Akreditasi 
sekolah minimal B pada SMA telah mencapai 51,8% pada tahun 2019 dari 20,9% 
pada tahun 2018; SMK mencapai 32% pada tahun 2019 dari 8,5% pada tahun 
2018; SLB mencapai 9,5% pada tahun dari sebelumnya 2,94%.

Mewujudkan NTT Bangkit dan Sejahtera harus terintegrasi dengan 
pembangunan di bidang lainnya, yaitu dengan pariwisata sebagai prime 
mover. Sektor peternakan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan 
perindustrian juga terus digenjot. Pembangunan sektor pertanian dan peternakan 
misalnya, pada tahun kedua kepemimpinan Viktory-Joss ini dilakukan dengan 
gebrakan besar berupa program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Selain 
itu juga, pengembangan populasi ternak dan pengembangan marungga.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan melalui kegiatan Tanam Jagung 
Panen Sapi (TJPS) yang merupakan konsep kolaborasi pertanian peternakan.
Terbukti, hingga agustus 2020, tersedia luas tanam sebesar 1.435,61ha(14,35%) 
dari 10.000 ha. Bibit jagung yang didistribusikan antara lain jagung komposit 
sebanyak 31.045 kg dan jagung hibrida sebanyak 64.099 kg. Hasil panen jagung 
tersebut juga digunakan untuk pembelian ternak sehingga tingkat kepemilikan 
ternak di masyarakat meningkat.
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Jumlah populasi ternak sapi hingga tahun 2019 sebanyak 1.087.761 
ekor dengan tingkat realisasi sebesar 99.88%. Peningkatan populasi ini selain 
dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat, juga dikembangkan di 7 instalasi 
ternak. Untuk ternak kecil populasi yang paling mendominasi adalah ternak babi 
sebanyak 2.266.222 ekor, ternak kambing sebanyak 835.614 ekor, ayam buras 
sebanyak 10.984.790 ekor, ayam broiler sebanyak 7.300.378 ekor,dan ayam 
layer sebanyak 225.389 ekor.

Pembangunan sektor kehutanan diarahkan untuk pengembangan potensi 
hutan dan sumber daya alam yang ada. Gagasan pembangunan pariwisata NTT di 
bawah nahkoda VBL-Josef Nae Soi menyentuh juga penataan dan pemanfaatan 
lingkungan kehutanan, sehingga mendorong aktifitas ekonomi. Pembangunan 
hutan wisata sedang dilaksanakan melalui pembuatan ekowisata dan ecogreen 
park. Pengembangan hutan wisata di Kabupaten Ende, Timor Tengah Utara dan 
Manggarai Barat serta pengembangan Hutan Wisata pada Lokasi Mangrove di 
Kabupaten Rote Ndao, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa 
rumah pohon, kolam, panggung, spot-spot foto dan jalur untuk bersepeda serta 
wahana-wahana lain yang mendukung aktifitas wisata, disesuaikan dengan 
karakteristik lahan yang ada. 

Pada prinsipnya, penataan lingkungan kehutanan dilakukan melalui 
kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dengan capaian yang dicapai hanya 
pada penanaman yang dilaksanakan pada kawasan hutan dan jenis tanaman 
endemik lokal. Dari luasan RHL yang dilakukan seluas 6.515 Ha hanya 6.000 Ha 
saja yang dilaksanakan dalam kawasan hutan dan hanya seluas 4.005,35 Ha yang 
dilakukan dengan menggunakan jenis endemik lokal. Luasan lahan hutan yang 
dapat dimanfaatkan adalah 279.087,27 Ha kawasan hutan produksi, 186.188,89 
Ha  kawasan hutan produksi terbatas dan 80.962,95 Ha hutan produksi konversi. 
Areal hutan ini dimanfaatkan untuk pengembangan kemiri, jambu mete, kopi, 
kakao, kenari, kelor, porang, kayu putih, madu dan komoditi kehutanan lainnya.

Peningkatan kesehajateraan masyarakat NTT di bawah nahkoda VBL-
Nai Soi digerakkan juga pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan spirit 
kerja keras, terbukti pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap sebanyak 
20.040 ton dan hingga Mei 2020 sebanyak 10,714 ton. Untuk pengembangan 
budidaya rumput laut dilakukan melalui pengembangan 5 kluster rumput laut 
dan penguatan kelompok serta fasilitasi pengembangan kelompok nelayan 
pembudidaya rumput laut dengan jumlah produksi rumput laut pada tahun 2019 
sebanyak 2.395.752 ton.Hasil ini melampaui target produksi di tahun yang sama 
(2,381.000 ton). Pada tahun 2020 melalui fasilitasi kepada 4.000 pembudidaya 
yang tersebar di Kabupaten Sabu Raijua, Alor, Lembata, Flores Timur dan 
Sikka dengan produksi rumput laut yang ditargetkan sebanyak 2.619.000 ton 
dan realisasi hingga mei 2020 sebanyak 1.309.500 ton. Peningkatan produksi 
perikanan melalaui pembudidayaan dengan keramba jaring apung (Kakap 
&Kerapu) yang telah dikembangkan di Labuan Kalambu sejumlah 1 juta ekor 
kerapu dan di Mulut Seribu sejumlah 500 ribu ekor kakap putih. Pengembangan 
ini menunjang ketersediaan pangan berbasis perikanan di lokasi pariwisata 
estate. Selain itu pengembangan kegiatan perikanan juga ditujukan di lokus-
lokus stunting melalui pemberian sistem rantai dingin (coolbox berinsulasi) di 22 
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Kab/Kota dan pemberian makanan tambahan olahan berbahan dasar ikan.
Sektor perindustrian dan perdagangan juga mendapat atensi VBL-JNS 

sejak menahkodai NTT. Fokus pembangunan sektor industri dan perdagangan 
diarahkan untuk pembangunan industri pakan ternakdi NTT yang belum terpenuhi 
dengan baik sampai sekarang. Di tahun kedua menahkodai NTT, pembangunan 
industri pakan ternak sedang dalam proses kajian. Bagaimana dengan industri 
garam? Itikad baik VBL-JNS mengembangkan industri garam di NTT mendapat 
sambutan hangat dan positif Presiden Jokowi saat meninjau pengembangan 
industry garam di NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Menurut Presiden 
Jokowi, dari total 600 hektare, sudah 10 hektar lahan garam yang dikembangkan.
NTT semestinya mampu memberikan sumbangsih besar dalam mengembangkan 
21.000 hektar lahan di Indonesia. Dua tahun VBL-JNS memimpin, optimisme 
pembangunan industri garam terus diperjuangkan.

Di sektor bahari, sebagai provinsi kepulauan, telah digodok pembangunan 
dan peningkatan pelabuhan-pelabuhan NTT bertaraf  internasional yang melibatkan 
konsultan global yang bermarkas di Singapura SEAPORT. Pembangunan 
pelabuhan ini akan membawa NTT menjadi provinsi bahari yang handal dalam 
kaitan konektivitas dalam daerah, nasional hingga internasional. Pembangunan 
pelabuhan ini akan diikuti dengan perluasan terminal yang terintegrasi dengan 
rencana Kawasan Industri Bolok-Tenau di lahan seluas 900 Ha. 

Untuk mitigasi bencana, mengingat kondisi NTT sebagai supermarket 
bencana alam nasional karena berada persis di Ring of the Fire (lingkaran 
gunung api), gagasan dan aksi nyata pembentukan dan pengembangan Desa/
kelurahan Tangguh Bencana secara bertahap digencarkan pada 22 Kabupaten/
Kota NTT. Ini menjadi salah satu strategi memberdayakan masyarakat itu sendiri 
agar tanggap terhadap bencana.

Problem krusial lainnya yang masih mewarnai pembangunan NTT adalah 
pembangunan prasarana sanitasi lingkungan berupa penyediaan air bersih dan 
sarana pengelolaan limbah. Penyediaan air bersih diarahkan untuk memenuhi 
kebutuhan air di daerah-daerah krisis air bersih dan penyediaan air di destinasi 
wisata melalaui pembangunan sumur bor. Pada tahun 2019 sebanyak 35 unit 
sumur bor eksplorasi, 8 unit optimalisasi sumur bor dan 10 unit sumur bor produksi 
telah selesai dikerjakan. Sarana pengelolaan limbah yang akan disediakan adalah 
melalui  pembangunan UPTD Pengelolaan limbah B3 dengan skala pelayanan 
regional yang di bangun di Kabupaten Kupang dan di  Manggarai Barat. 

Penyediaan prasarana energi melalui bantuan pemasangan instalasi listrik 
sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu yang direncanakan di tahun 
2020 sebanyak 1.061 yang tersebar di Kabupaten Alor, TTS, TTU, Sabu Raijua, 
Ngada, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya 
dengan tingkat elektrifikasi yang rendah. Action pembangunan belum dikerjakan 
mengingat kondisi pandemi covid-19.Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah 
yang belum dilayani oleh jaringan PLN, dikembangkan sumber energi alternatif 
yaitu pembangunan PLTS sehen sebanyak 357 unit pada tahun 2019.

Di bidang reformasi birokrasi, Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil 
Gubernur Josef Nae Soi sangat percaya bahwa dengan menerapkan prinsip-
prinsip good governance, sehingga visi besar tentang birokrasi yang handal 
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akan tercapai. Dalam dua tahun kepemimpinan, Victory-Joss sudah berupaya 
menerapkan prinisp-prinsip good governance tersebut.Terbukti, beberapa 
perubahan fundamental dari aspek pelayanan dan penerapan teknologi dalam 
manajemen pemerintahan yaitu e-government telah diwujudkan.Kebijakan 
anggaran yang ditetapkan memprioritaskan belanja publik sebesar 70% dari total 
anggaran.

Dua tahun menahkodai NTT, Victory-Joss berhasil memberi pesan tegas 
dan positif tentang aura dan geliat pembangunan di NTT, di mata Pemerintah 
Pusat.Lewat berbagai pola pikir dan cara kerja inovatif yang digaungkan duet 
VBL-JNS, posisi daya saing NTT di skala nasional menunjukkan peningkatan 
luar biasa dan sungguh menggembirakan. Laporan Indeks Daya Saing Daerah 
Provinsi NTT tahun 2020 menggambarkan kondisi pembangunan NTT selama 
dua tahun terakhir pada aspek kelembagaan, ekosistem inovasi, sumber daya 
manusia dan ekonomi mengalami peningkatan drastis dari 0 di tahun 2018 menjadi 
3,07 di tahun 2020. Hasil ini dikategorikan tinggi dan mendapat apresiasi dari 
Kementrian Ristek-BRIN, meski terdapat beberapa pilar pembangunan, seperti; 
kesiapan teknologi, kapasitas inovasi, ukuran pasar dan dinamika bisnis yang 
terus dibenahi. Ini menjadi konsentrasi VBL-JNS dalam mewujudkan reformasi 
birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan 
untuk Indeks Inovasi Daerah, telah diikutsertakan 55 jenis Inovasi, dengan skor 
5.632 dalam Innovation Government Award 2020.

Dalam urusan penataan asset daerah,VBL-JNS memiliki sikap yang 
tegas dan tetap memerhatikan aspek humanis dan persuasif. Di tahun kedua 
kepemimpinannya, beberapa aset daerah seperti renegosiasi pemanfaatan 
aset kawasan Lippo Plaza dan sekitarnya, Hotel Sasando (64.300 m2), tanah di 
Manulai II (231.524 m2) untuk pembangunan Rumah Sakit Pusat yang sedang 
dikerjakan, pantai Pede (31.670 m2), dan lahan Besipae (37.800.000 m2).
Persoalan batas daerah (Matim-Ngada dan Sumba Barat-Sumba Barat Daya) 
juga telah diselesaikan lewat pendekatan kooperatif dan humanis VBL-JNS.

Pembuktian karya pembangunan VBL-JNS selama dua tahun sepatutnya 
diapresiasi. Tidak sebatas pada jejak karya yang ditinggalkan tetapi gagasan-
gagasan brilliant pembangunan yang telah tercatat apik dalam sejarah 
pembangunan NTT dua tahun belakangan ini. Gagasan pemberdayaan ekonomi 
local community melalui produk minuman tradisional (minol) “Sophia” telah di-
launching dan diproduksi. Gagasan inovasi pengembangan kelor mulai dirintis 
para pelaku UMKM dengan varian produk, seperti teh kelor, kue lapis kelor, kripik 
kelor, susu kelor dan sebagainya. Yang masih menjadi pekerjaan rumah di sisa 
tiga tahun terakhir adalah pengembangan industri kelor. Untuk mewujudkan 
pengembangan industri kelor, Pemerintah Provinsi telah menyediakan lahan 
dengan populasi kelor yang telah ditanam sebanyak 2.137.871 pohon. Butuh 
energi yang lebih besar lagi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan kelor ini.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi NTT, VBL-JNSmenginisiasi 
pembentukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi NTT yang terdiri dari 
(Liman, Melolo, Teluk Kupang, Mulut Seribu, Mbay, Teluk Maumere,dan Wolwai). 
Ekspektasi yang diinginkan adalah terjalin perdagangan domestik di kawasan 
NTT dengan sumber daya yang dihasilkan dari bumi Flobamora.
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Dua tahun adalah waktu yang masih terlalu singkat untuk menilai sukses-
tidaknya duet kepemimpinan ini. Tetapi, minimal, dalam dua tahun VBL-JNS 
menahkodai NTT, sudah terlihat bahwa ada banyak karya nyata yang ditorehkan. 
Bukti karya VBL-Nae Soi selama dua tahun mulai memperlihatkan kemenangan 
demokrasi di NTT. Sebuah kepemimpinan yang demokratis, dalam pandangan 
Gubernur VBL harus bisa memberi kesejahteraan. Sebab, demokrasi adalah 
jalan menuju kesejahteraan. Demokrasi tanpa kesejahteraan adalah sebuah 
kemunafikan; Sebuah dosa politik.

5 September 2023, VBL-JNS akan menyudahi periode kepemimpinan 
NTT 2018-2023. Apakah akan ada banyak torehan keberhasilan pembangunan 
yang diraih di sisa tiga tahun terakhir? Masih banyak karya yang semestinya 
dituntaskan untuk membawa NTT menuju Bangkit dan Sejahtera. Capaian 
selama dua tahun ini telah membuktikan kerja keras dan kerja cerdas yang luar 
biasa. Narasi optimisme VBL-JNS dalam visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera, pada 
waktunya terwujud.Sebagaimana kata-kata Gubernur VBL sendiri, “NTT Bangkit 
merupakan suatu gerakan restorasi untuk mendobrak batu penghalang kemajuan 
dan berani keluar dari masa lalu dan masuk ke dalam masa pengharapan”.
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