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Pandemi COVID-19 mengungkap banyak kerentanan, mulai dari aspek kesiapan institusi, 
infrastruktur kesehatan, penanganan di lapangan, akses informasi dan ketanggapan kebijakan baik di 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tulisan ini khusus mengkaji faktor kepemimpinan yang 
menjadi faktor penting dalam membuat kebijakan yang tepat di tengah ketidakpastian situasi dan 
paranoia masyarakat akibat cepatnya penyebaran COVID-19.  

Kualitas kepemimpinan diuji, agar tidak memberikan kesan trial and error dalam pembuatan kebijakan. 
Beberapa akademisi (Keeler, 1993; Cortell, 1999) menyimpulkan bahwa faktor kepemimpinan 
mempunyai peran yang penting dalam pembentukan sebuah institusi, misalnya dalam pembentukan 
Gugus Tugas COVID-19 dan disertai regulasi-regulasi pendukungnya. Agar peran kepemimpinan 
dapat berfungsi dengan baik diperlukan hubungan yang baik dengan masyarakat, agar terbangun rasa 
percaya (trust). Di sinilah inti dari suatu civic-engagement yang terbentuk, yaitu partisipasi masyarakat 
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dalam pembuatan kebijakan publik sebagai wujud kehidupan berdemokrasi (Tolbert, et. al, 2003; 
Armony, 2004).  

Kepemimpinan dan Inovasi Kepala Daerah  

Ada banyak kebijakan di daerah yang cukup inovatif dalam menangani COVID-19. Rumah Sakit 
Umum Daerah di Jawa Tengah mampu memproduksi alat pelindung diri (APD) sendiri.1 Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil membangun ruang kendali darurat yang terhubung langsung dengan ketua 
RW.2 Di Surabaya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang memperkenalkan bilik disinfektan serta 
membangun fasilitas cuci tangan di tempat umum.3 Kebijakan lain terkait pelaksanaan rapid test massal 
yang memprioritaskan Orang Dalam Pemantauan (ODP) berbeda antara satu daerah dengan yang lain. 
Skenario pelaksanaan di Jawa Barat dilakukan secara drive-thru,4 sedangkan di Jawa Tengah, dilakukan 
secara door-to-door.5 

Dari penjelasan di atas, terlihat betapa penting inovasi dan inisiatif daerah untuk membantu 
pemerintah di pusat menangani bencana ini. Dengan wabah COVID-19 yang terjadi dengan begitu 
cepat, tidak mungkin apabila pemerintah daerah hanya menunggu arahan dari pusat. Di sini dapat 
dilihat peran penting dan karakter dari kepemimpinan. Inovasi yang diinisiasi para pemerintah daerah 
tersebut dianggap cukup efektif dan ditaati oleh masyarakat. Apa faktor-faktor yang membentuk civic 
engagement ini di daerah-daerah tersebut? Pembentukan civic engagement bukan suatu fenomena yang 
spontan tetapi melalui proses yang panjang.  

Di saat sebuah daerah dilanda bencana, peran civic engagement dapat dilihat sebagai suatu modalitas 
untuk memudahkan implementasi kebijakan. Signifikansinya adalah, pembuktian bahwa masyarakat 
turut andil sebagai decision-maker, sumber legitimasi dari suatu kebijakan pemerintah dan turut 
mengembangkan pengetahuan masyarakat (Schoch-spana, et. al, 2006). Dalam PP No. 45/2017 
tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran masyarakat 
dilibatkan dalam peraturan kepala daerah.  

Civic Engagement dan Implementasi Kebijakan 

Pemimpin daerah diharapkan tidak terikat dengan kepentingan dominasi elit tertentu (Widianingsih 
and Morell, 2007) dan diharapkan bisa membentuk rasa saling percaya dan menghargai antara publik 
dan pemerintah. Rasa percaya publik menjadi landasan utama terhadap civic engagement (Uslaner, 2005).  

Ada tiga alasan mengapa rasa percaya terhadap pemimpin daerah bisa tumbuh di tengah masyarakat. 
Satu, sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Mengacu pada United Nations, ada delapan 
dimensi mengukur tata kelola pemerintahan yang baik: partisipasi, rule of law, transparansi, responsif, 
berorientasi pada konsensus, inklusif, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas. Secara khusus, 
dimensi transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam 
pemerintahan daerah (Antlöv and Wetterberg, 2011). Contohnya, di tahun 2018, Badan Pengawasan 

 
1 APD Terbatas, Jateng Produksi Pakaian Pelindung Sendiri, Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, 23 Maret 2020 
<https://jatengprov.go.id/publik/apd-terbatas-jateng-produksi-pakaian-pelindung-sendiri/>  
2 Tito Puji Ridwan Kamil Tangani Virus Corona di Jawa Barat, CNN Indonesia, 18 Maret 2020 
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200318181829-20-484705/tito-puji-ridwan-kamil-tangani-virus-corona-di-jawa-barat>  
3 Mengintip Cara Risma Cegah Penyebaran Virus Corona, Buat Kebijakan dan Turun ke Jalan, Kompas.com, 23 Maret 2020 
<https://surabaya.kompas.com/read/2020/03/23/09563661/mengintip-cara-risma-cegah-penyebaran-virus-corona-buat-kebijakan-
dan-turun?page=all>  
4 Rapid Test Drive Thru di Kota Bogor, 142 Negatif dan 3 Positif, Berita Satu, 29 Maret 2020 
<https://www.beritasatu.com/nasional/614219-rapid-test-drive-thru-di-kota-bogor-142-negatif-dan-3-positif>  
5 Rapid Test Kit di Jateng Diprioritaskan untuk ODP, Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, 27 Maret 2020 
<https://jatengprov.go.id/publik/rapid-test-kit-di-jateng-diprioritaskan-untuk-odp/>  
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Keuangan dan Pembangunan Indonesia menjadikan Jawa Tengah contoh dalam penerapan good 
governance.  

Kedua, bukti implementasi pelayanan publik (public service delivery). Pemimpin yang inovatif to think 
outside the box akan membangkitkan rasa optimisme masyarakat terhadap kepemimpinannya. Bahkan, 
program atau kebijakan andalan di daerah bisa dijadikan contoh untuk daerah lainnya. Sehubungan 
dengan itu, kepala daerah juga bisa meningkatkan kepercayaan publik dengan kemudahan akses dan 
cara komunikasi yang baik. Ridwan Kamil adalah salah satu tokoh kepala daerah pertama yang aktif 
menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan warganya. 

Tiga, integritas pemimpin dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalamannya yang akan berkontribusi 
dalam pembangunan karakter pribadinya. Hal ini signifikan dalam menilai langkah yang diambil 
pemimpin dalam menyelesaikan masalah. Contoh konkretnya, Walikota Tri Rismaharini yang agresif 
dalam mempromosikan kebijakan pembangunan sejumlah taman, mengingat latar belakang 
pendidikannya di bidang manajemen pembangunan kota dan jabatan sebelumnya sebagai Kepala 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.  

Rasa kepercayaan yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat akan memudahkan tahap 
sosialisasi dan implementasi kebijakan terutama di saat menghadapi suatu masalah yang genting seperti 
bencana COVID-19 ini. Perlu ada social trust antara pemerintah dan masyarakat, yang ditunjukkan dari 
pernyataan dan perilaku pemimpin yang meyakinkan masyarakat bahwa krisis yang sedang dialami ini 
akan dilalui bersama; bahwa ada peran dan tanggung jawab yang harus ditanggung secara kolektif oleh 
berbagai pihak. Membangun social trust penting di tengah pandemi, karena ada keperluan agar 
masyarakat ‘berkorban’ untuk membatasi aktivitasnya, misalnya untuk tinggal di rumah atau anjuran 
untuk tidak mudik ke kampung halaman.  

Pemimpin dan Faktor Pendukung Efektivitas Civic Engagement 

Dengan pemahaman bahwa kepercayaan publik merupakan titik sentral hubungan resiprokal yang bisa 
dijadikan modalitas kepala daerah, inovasi kepala daerah menjadi penting karena beberapa hal. Pertama, 
pemerintah daerah yang paling mempunyai otoritas dalam mengatur kapasitas dan kompetensi di 
daerahnya (Widianingsih and Morell, 2007). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, inovasi 
program, kebijakan dan regulasi di daerah menjadi paling relevan untuk dituruti masyarakat.  

Terkait dengan itu, untuk alasan kedua, keterlibatan masyarakat justru lebih nyata dan dapat diwujudkan 
di tingkat pemerintah daerah. Dengan berpartisipasi dalam Musrenbang dan Rapat Dengar Pendapat 
sudah membuktikan bahwa ada keinginan dari masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam 
pembuatan kebijakan publik dan memajukan kehidupan berdemokrasi (Antlöv, et. al, 2010).  

Ketiga, inovasi kepala daerah merupakan gambaran atau image transformasi dan reformasi birokrasi di 
daerah. Pemimpin daerah harus menggebrak kultur kerumitan birokrasi di daerah untuk menerapkan 
tata kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, et. al, 2008). Misi tersebut bahkan didorong oleh 
pemerintah pusat yaitu dengan membentuk pintu pelayanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk 
meningkatkan investasi dan memudahkan perizinan di daerah.  

Keempat, akuntabilitas pemerintah lebih dapat dipantau oleh masyarakat di daerah (Antlöv and 
Wetterberg, 2011). Dengan kata lain, masyarakat juga didorong untuk mengontrol kebijakan di tingkat 
pemerintah daerah. Salah satu program inovatif Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur 
Jawa Tengah adalah menciptakan GMRS, yaitu sistem aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi untuk 
mengakses data anggaran secara e-government yang bisa diakses secara daring oleh masyarakat. Sistem e-
government juga diterapkan di daerah lain termasuk DKI Jakarta dan Jawa Barat.  
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Elemen Pendukung lainnya dalam Membangun Civic Engagement 

Keberhasilan civic engagement juga ditentukan oleh tiga elemen atau aktor pendukung lainnya. Pertama, 
mempertimbangkan heterogenitas masyarakat, harus ada tokoh sentral yang hadir di tengah komunitas 
dalam kehidupan sehari-hari dalam komunitas. Tokoh ini berfungsi membangun kohesivitas 
masyarakat di tengah pandemi sekaligus mencegah dan meresolusi konflik. Tokoh sentral dalam 
komunitas bisa berupa ketua RT/RW dan/atau ketua organisasi tertentu.  

Kedua, unit khusus yang terintegrasi dengan pemerintah daerah (Stark and Taylor, 2014). Unit ini 
didukung secara finansial dan dilengkapi sumber daya untuk pengelolaan keadaan tertentu, termasuk 
mengatasi bencana maupun keadaan darurat. Di beberapa desa/kelurahan di Indonesia, ada kelompok 
siaga bencana/tim relawan penanggulangan bencana yang merupakan bagian dari forum 
penanggulangan bencana (FPB) dan bertanggung jawab kepada BPBD tingkat kota/kabupaten. 
Komunitas seperti ini merupakan lini terdepan dalam pendeteksian dini dan menjadi first emergency 
responders di tengah lingkungannya. 

Ketiga, pengikutsertaan tokoh atau institusi masyarakat. Tentu saja, karakteristik, nilai sosio-kultural 
dan institusi kemasyarakatan antara satu komunitas berbeda dengan yang lainnya, sehingga 
membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Di Bali, misalnya dapat mengandalkan sistem banjar di 
desa adat untuk sosialisasi kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat.6 Salah satu kelompok 
sosial lainnya yang bisa dijadikan perpanjangan tangan pemerintah daerah adalah kelompok atau ormas 
agama, mengingat mereka mempunyai otoritas serta jaringan yang kuat untuk sosialisasi kebijakan.7 
Figur publik juga sebenarnya dapat diajak berkolaborasi. Namun, perlu memperhatikan potensi 
backlash seperti keikutsertaan social media influencer dalam proses sosialisasi kebijakan pemerintah sudah 
mendapat sentimen yang negatif dalam meredam isu COVID-19 ini.8 

Kepala daerah juga telah memanfaatkan platform sosial media untuk menyampaikan langsung himbauan 
serta perkembangan situasi terkait COVID-19. Selain itu, sosial media mampu mengamplifikasi 
kebijakan khususnya pada generasi milenial dan generasi Z. Pekerja muda di wilayah urban cenderung 
mematuhi kebijakan Work From Home, ditambah akses pada platform yang cukup memadai. Selain itu, 
contoh menarik lainnya adalah efektifnya penggunaan tagar #DiRumahAja di sosial media untuk 
meningkatkan kesadaran kolektif sekaligus sosialisasi kebijakan physical distancing.  

Validasi informasi adalah aspek penting yang lain. Menurut Majalah Time ada perbandingan yang cukup 
kontras antara pemberitaan COVID-19 dengan penyebaran virus Ebola pada tahun 2018.9 
Perkembangan COVID-19 dinilai sangat dinamis sehingga membangkitkan rasa penasaran pembaca 
tentang progresnya secara global, termasuk upaya penghentian penyebarannya. Sayangnya sejauh ini, 
pemberitaan tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia masih minim memberitakan komunikasi 
risiko.10  

 
6 Vidhyandika Perkasa, Social Distancing dan Ketidakpercayaan: Perspektif Antropologis dalam Menangani Wabah COVID-19, CSIS 
Commentaries, 25 Maret 2020 <https://www.csis.or.id/publications/social-distancing-dan-ketidakpercayaan-perspektif-antropologis-
dalam-menangani-wabah-COVID-19> 
7 Dani Muhtada, Agama dan Mitigasi Wabah COVID-19, CSIS Commentaries, 24 Maret 2020 < 
https://www.csis.or.id/publications/agama-dan-mitigasi-wabah-COVID-19> 
8 Dana Rp 72M buat Influencer & Redam Isu Corona, Indef: Mubazir, Tirto.id, 26 Februari 2020 < https://tirto.id/dana-rp72-miliar-buat-
influencer-redam-isu-corona-indef-mubazir-eBqF> 
9 News Coverage of Coronavirus in 2020 is Very Different Than it Was for Ebola in 2018, Time, 7 Februari 2020 < 
https://time.com/5779872/coronavirus-ebola-news-coverage/> 
10 Olivia Herlinda, Menimbang Peran Media dalam Menghadapi Epidemi, Remotivi, 3 Maret 2020 < 
https://www.remotivi.or.id/amatan/575/menimbang-peran-media-dalam-menghadapi-epidemi> 
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Dengan jurnalisme yang buruk, pemberitaan berpotensi meningkatkan rasa panik di tengah 
masyarakat. Selain itu, dampak dari pemberitaan yang cenderung serupa, akan memalingkan perhatian 
masyarakat pada sumber lain, sehingga mempercayai disinformasi, misinformasi, dan teori konspirasi. 
Situasi diperburuk dengan stigmatisasi terhadap ODP maupun petugas kesehatan, sentimen anti-
China, dan rasisme terhadap warga keturunan Tionghoa. Sebagai tindakan preventif, satu hal yang 
dapat diapresiasi dari situs resmi nasional covid19.go.id adalah kanal verifikasi berita yang diberi nama 
Hoaks Buster. 

Catatan Penutup 

Berdasarkan penjelasan di atas, ada tiga poin keberhasilan kebijakan dari perspektif civic engagement. 
Pertama, transparansi dan akuntabilitas pemerintah di daerah. Akses informasi yang terbuka, interaksi 
aktif dengan masyarakat, minim celah untuk korupsi dan bukti reformasi birokrasi di daerah akan 
mendorong publik untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, bahkan di tingkat pemerintahan 
yang paling rendah yaitu rapat RT/RW.  

Kedua, melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik pada saat proses pembentukan dan 
penyelenggaraan kebijakan. Semakin masyarakat melihat kemanfaatan dari kebijakan, akan semakin 
meningkatkan partisipasinya (Lussier and Fish, 2012). Ketiga, politik dan demokrasi lokal yang sehat 
di daerah. Penanganan keadaan tertentu seperti pandemik global membutuhkan kolaborasi 
multisektoral dengan peran sentral seorang pemimpin yang kuat .  

Oleh sebab itu, dilihat dari aspek kepemimpinan, pemimpin yang kuat yang dimaksud perlu memiliki 
kemampuan komunikasi yang baik, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan mendadak 
dan tanggap dalam koordinasi antar lembaga terkait. Seorang pemimpin yang kuat dengan ketrampilan 
komunikasi yang baik bisa berperan sebagai “orangtua” (Mazzoleni, 2000) untuk meredam kecemasan 
masyarakat. Sebaliknya, partisipasi dari masyarakat akan memperbaiki kualitas kebijakan yang pada 
akhirnya berkontribusi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan (Tolbert, et. al, 2003) 

Secara garis besar, upaya terpenting saat ini adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kebijakan inovatif di daerahnya dalam menanggulangi 
COVID-19. Sejauh pengobatan belum ditemukan, kebijakan social containment berupa physical distancing 
atau lockdown masih merupakan opsi terbaik, dan untuk mewujudkannya membutuhkan rasa saling 
percaya antara pemerintah maupun masyarakat. 

 

 
 

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160 
Tel: (62-21) 386 5532| Fax: (62-21) 384 7517 | csis.or.id 

COVID-19 Commentaries Editors 
Philips J. Vermonte, Shafiah Muhibat, Vidhyandika Perkasa, Yose Rizal Damuri, Beltsazar Krisetya 


