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KATA PENGANTAR 

 

Djoko Rahardjo 

Rektor Universitas Kadiri 

 

        Dampak Covid-19 

melanda semua bangsa, 

tidak terkecuali bangsa 

Indonesia. Pada awalnya, 

terutama berpengaruh besar 

pada masalah ekonomi dan 

kesehatan. Tetapi 

selanjutnya berantai telah 

merambah dan mengubah 

hampir setiap aspek 

kehidupan, dari aspek 

kehidupan individu, hingga hubungan yang bersifat profesi. 

Sehingga mempengaruhi bidang ekonomi dan menyebabkan 

ekonomi mengalami tekanan sangat berat. 

Sebagai bangsa yang menginginkan tetap hidup, 

berkembang dan maju dalam bidang ekonomi, saat mengalami 

masalah demikian, tentu tidak boleh tinggal diam. Segala daya 

upaya harus bisa dilakukan, disatu sisi ditujukan untuk 

membangkitkan kembali ekonomi yang sempat terpuruk dan di 

sisi lain ditujukan untuk meningkatkan kekebalan komunitas 

masyarakat indonesia agar terus meningkat dan bisa bertahan 

menghadapi pandemi Covid-19. 

Sumbangan ide, gagasan dan upaya dari setiap komponen 

masyarakat dan bangsa untuk mengatasi permasalahan ini 

tentunya sangat diperlukan. Untuk itu, dengan adanya idea, 

gagasan, dan prakarsa sehingga terwujudnya buku ini, tentu 

patut kita apresiasi. Buku ini memuat tulisan-tulisan dari Dosen - 

dosen Universitas Kadiri yang berisi informasi, gagasan, 

pendapat dan alternatif serta inovasi yang bisa membuka 

wawasan dan peluang yang bisa dilakukan agar Indonesia 

bangkit. Dasarnya adalah wawasan bahwa pandeni Covid-19 
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harus kita anggap dan kita respon selain sebagai hambatan atau 

masalah, tetapi di sisi lain diusahakan harus bisa melahirkan 

peluang untuk menggapai tujuan utamanya adalah mewujudkan 

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dengan Inovasi Meski di 

Era Pademi Covid-19. 

Harapan saya Buku ini bisa memberikan sumbangan kepada 

usaha bangsa Indonesia agar bisa terlepas dari akibat adanya 

pandemi Covid-19 dan juga agar bisa bangkit kembali 

membangun ekonominya. Dirgahayu Republik Indonesia ke 76. 

Merdeka..!!! 

 

Setelah terbitnya Buku ini, diharapkan bisa segera terbit buku 

berikutnya. 
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IGG Heru Marwanto 

Ketua Dewan Pembina 

YPSS Walisongo- Universitas Kadiri 

 

 

      Kemerdekaan suatu 

Negara adalah wujud 

kedaulatan Bangsa untuk 

mensejahterakan rakyatnya 

serta bisa sejajar dan diakui 

sebagai Bangsa yang 

memiliki potensi dan 

kemampuan sebagaimana 

Bangsa lainnya, khususnya 

melalui inovasi pendidikan 

untuk menjadi lebih maju 

dan lebih tangguh.  

Saat ini Bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya 

yang ke 76, suatu usia yang seharusnya sudah layak untuk 

sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Untuk itu diperlukan 

semangat dan karya inovatif Bangsa Indonesia untuk menjadi 

tangguh, tetap peduli dan berperan aktif dalam memajukan daya 

saing Bangsa. Ketangguhan, kepedulian dan peran aktif potensi 

Bangsa ini sangat diperlukan, karena Indonesia memiliki potensi 

kekayaan alam yang sangat besar dan perlu dilestarikan serta 

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa.  

Untuk itu kami sangat mendukung terbitnya Buku Antologi 

ini, yang diharapkan mampu menggugah semangat pantang 

menyerah, meningkatkan karya inovatif dan senantiasa berjuang 

terus maju bersama melestarikan perjuangan para pahlawan, 

siap menempuh jalan penuh tantangan baik di era pandemi 

Covid-19 saat ini maupun menghadapi ancaman Negara lain 

untuk mewujudkan Indonesia Maju, Indonesia Tangguh yang 

penuh inovasi karya anak Bangsa. 

 

Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 

Jayalah Negeriku – Majulah Bangsaku 
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Suko Susilo  

Dosen Pascasarjana dan  

Ketua Pusat Studi ASEAN  

Universitas Kadiri. 

                                                                                       

 

       Semua berawal dari 

pandemi yang menghadirkan 

realitas suram pada kehidupan 

umat manusia. Tidak saja di 

Indonesia, tetapi hampir seluruh 

negara di dunia terkena 

dampaknya. Memang negara 

kita termasuk salah satu yang 

parah. Sehingga wajar jika 

semua dari kita merasa 

tercekam rasa takut yang amat 

sangat terpapar.   

        Membaca semua tulisan 

yang ada dalam buku ini, saya 

sepenuhnya menyadari jika 

kerisauan menjadi ungkapan terdepan yang meminta perhatian. 

Tidak sekedar mengedarkan kerisauan, tetapi juga mencoba 

mengungkap cara penyikapannya berdasarkan perspektif setiap 

penulisnya. Tentu semua dimaksudkan agar kehidupan tetap 

berjalan bahkan bisa lebih baik sekalipun harus menyadari dan 

ikhlas menerima pandemi sebagai realitas sosial. 

         Dari perspektif politik, analisis kritis Ariadi patut 

diperhatikan. Dari tinjauan pelaksanaan pemilu di masa pandemi 

menghadirkan hipotesis yang menjauh dari esensi jalan 

demokrasi. Pemilu yang dihasratkan sebagai sarana pergantian 

dan rekrutmen kepemimpinan nasional bergerak ke arah yang 

kurang berharga bagi demokrasi.  

       Meski demokrasi merupakan sistem yang pantas dicita-

citakan, ternyata demokrasi adakalanya malah menambah 

masalah. Setidaknya, demokrasi justru masih memerlukan 

pendemokrasian lagi. Akhirnya, memang wajar jika 

dipertanyakan validitas teori yang menyatakan bahwa demokrasi 
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adalah penyelamat kebobrokan situasi yang dianggap pernah 

terjadi. 

       Mengatasi carut marut keadaan bangsa yang penyumbang 

terbesarnya adalah pandemi, Imam Safi’i mengatakan perlunya 

learning agility. Singkatnya, untuk menuju Indonesia unggul 

diperlukan cara pandang baru yang inovatif yang dihasilkan oleh 

kesediaan belajar dari pengalaman untuk memperoleh perbaikan 

hidup ke depan.  

       Pengalaman dari kata dasar alam yang memperoleh awalan 

pe- dan akhiran -an. Artinya persentuhan indera manusia dengan 

alam. Dengan demikian, apapun yang telah dialami haruslah 

dijadikan penuntun jalan serta penerang kehidupan yang akan 

datang dengan kreativitas yang muncul berkat spirit perbaikan 

atas yang telah dialami. 

       Secara sederhana, kreatif dapat dipahami sebagai 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menemukan 

sejumlah pendekatan atau terobosan baru yang orisinil. Dalam 

menghadapi situasi atau suatu masalah tertentu biasanya orang 

kreatif menemukan cara pemecahan baru dan unik serta berbeda 

dari cara biasa. Dari pemahaman tentang pengalaman itulah 

sangat dimungkinkan muncul cara kreatif mengatasi masalah. 

       Pikiran kreatif membutuhkan berbagai batasan. Karena, 

tindakan kreatif lahir dari perjuangan manusia melawan apa 

yang dirasakan membatasi. Orang kreatif adalah orang yang 

punya keberanian menembus batas berikut resikonya.  

       Tanpa batasan, pikiran kreatif tak akan muncul dan 

kegiatan cenderung direcoki kekacaubalauan. Modal 

memunculkan ide kreatif dengan demikian adalah batasan. 

Batasan itu bisa saja berupa tradisi, hukum, norma maupun nilai. 

Tetapi, kecuali waktu, saat ini batasan yang paling 

menggairahkan untuk dilawan dan ditembus adalah pandemi 

Covid 19. 

       Secara revolusioner pandemi ini mengubah cara pandang 

bahkan worldview kita. Apalagi, tanpa persiapan memadai kita 

digiring tak terasa memasuki digital society. Dikotomi sosiologis 

terkait masyarakat desa dan kota menjadi meleleh cair oleh 

fenomena masyarakat yang interaksi sosialnya difasilitasi oleh 

media digital. Tanpa sadar kita sebenarnya telah menjadi kreatif 
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karena terbatasi oleh keadaan yang mengharuskan adanya jarak 

fisik dalam pergaulan sosial. 

       Secara keseluruhan, buku antologi ini cukup jeli serta 

tangkas mengurai sejumlah persoalan bangsa yang telah berusia 

76 tahun ini. Persoalan politik dan sumber daya manusia (SDM) 

tercatat cukup mendasar memerlukan cara tepat mengatasinya. 

Itu Pun telah dituliskan caranya oleh para penulis.  Tentu setiap 

penulis memiliki model berpikir serta senjata intelektual 

berdasarkan kiblat keilmuannya masing-masing. Itulah yang 

menjadi salah satu kelebihan buku ini.  Relatif tajam memetakan 

persoalan dan menghadirkan sejumlah varian unik cara 

mengatasinya.   

       Indah Jayanti, Nina Lisanty, Nugraheni Hadiyanti, Silvi, dan 

Dessy tema penting tulisannya adalah inovasi pada sejumlah 

bidang sebagaimana Satriyani yang mengkaitkan kesadaran 

hukum ditengah pandemi. Intinya, di usia yang sudah tidak muda 

lagi, Indonesia butuh SDM Unggul sebagai penggerak akal budi  

rakyat menuju kejayaannya. SDM Unggul adalah SDM yang 

kreatif. SDM yang inovatif. 

       Agak lain adalah tulisan Soni Susanto.dengan judul tulisan 

yang romantis, yakni Secerah Harapan Menembus Langit Biru. 

Mendasarkan analisisnya pada etika religiusitas yang jika ditulis 

proposisinya akan terbaca, jika kita semua mendasarkan semua 

tindakan pada kebaikan bersama dan menolak kesalahan maka 

akan menjamin kesejahteraan dunia akhirat. Berpijak pada 

kebenaran illahiah sebagaimana surat al Baqarah 255 yang 

dikutip. 

       Berbagai pemikiran yang muncul dalam buku ini tentu 

hanya dimungkinkan oleh iklim akademik Universitas Kadiri yang 

baik. Sekalipun sebenarnya masih sangat mungkin menampung 

lebih banyak tulisan, tetapi cukuplah para penulis dalam buku ini 

seharusnya bisa memprovokasi calon penulis yang lain di 

lingkungan Universitas Kadiri.  

       Secara umum hadirnya antologi ini layak disyukuri sebagai 

sumbangan pemikiran Civitas Akademika Universitas Kadiri untuk 

kejayaan Indonesia. Karenanya, buku ini penting dan perlu 

dibaca oleh siapa saja yang tidak lalai bahwa dirinya adalah 

bagian dari rakyat Indonesia yang peduli pada keadaan 

bangsanya. Dirgahayu Indonesia. 
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Tidak terasa 76 tahun sudah Indonesia telah merayakan 

kemerdekaannya. Namun hampir sama kondisi perayaan 

kemerdekaan tahun ini dan tahun sebelumnya diselimuti oleh 

adanya Pandemi Covid-19 yang membuat perbedaan kegiatan 

pada perayaan tahun-tahun sebelumnya, dimana ada banyak 

kegiatan seperti perlombaan 17 agustus yang diadakan di desa 

maupun perkotaan, lomba baris berbaris yang dilakukan siswa 

siswi di setiap sekolahan, dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Kondisi dulu membuat suasana semakin meriah, namun seperti 

kosong di saat pandemi seperti ini. 

Kekosongan itulah jika terus dibiarkan, pemaknaan 

perayaan kemerdekaan Republik Indonesia akan terkikis untuk 

generasi selanjutnya. Hanya instruksi pemasangan bendera 

setelah itu selesai diturunkan dan berlalu seperti biasa. Padahal 

jika kita lihat pengorbanan pejuang kemerdekaan sangatlah 

berat, hingga mempertaruhkan jiwa dan raganya. Kita hanya 

dituntut untuk mengisi kemerdekaan dengan sebuah karya kita. 

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh adalah slogan yang 

dipakai pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik 

Indonesia tahun ini. Memaknai ketangguhan artinya masyarakat 

Indonesia harus terus bersikap optimis terhadap tantangan yang 

dihadapi saat ini. Dan tumbuh dimaknai dengan terus melakukan 

upaya melahirkan karya sekecil apapun untuk merangsang 

inovasi. 

Maka buku antologi ini kami persembahkan untuk mengisi 

kemerdekaan RI ke 76 dengan karya tulisan dari beberapa 
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penulis di Universitas Kadiri. Mewujudkan Indonesia Tangguh, 

Indonesia Tumbuh dengan Inovasi di Era Pandemi itulah tema 

yang diangkat pada buku ini. Menumbuhkan semangat pantang 

menyerah untuk terus maju bersama, menempuh jalan penuh 

tantangan di era pandemi Covid-19 yang terjadi di negara yang 

kita cintai melalui inovasi, sehingga kita sebagai anak bangsa 

terus tumbuh dan tangguh dalam menyongsong Indonesia Maju. 

Semoga Negara Indonesia yang kita cintai ini, lekas keluar dari 

pandemi Covid-19.  

Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 

Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh….. 
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(1) 

 

Literasi dan SDM 
Unggul untuk 

Indonesia Maju 
-Ariadi Santoso- 

 

 

 
Dosen pada Program Studi Sarjana Manajemen Fakultas 
Ekonomi, Menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di 
Universitas Kadiri 2018-2022. 

 



 

Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Dengan Inovasi di Era Pandemi|  5 
 

Nusantara adalah sebutan rangkaian pulau tersebar di 

khatulistiwa dari barat hingga ke timur bekas, dari rangkaian 

wilayah kerajaan besar Majapahit. Hampir semua pulaunya 

mengandung  sumber daya alam yang sangat penting bagi 

kehidupan. Perang dunia kedua, terjadi dalam rangka  

memperebutkan sumber daya alam yang ada di dunia. Perebutan 

sumberdaya alam dilakukan melalui penguasaan wilayah atau 

istilah lainnya adalah penjajahan.  

Sebagai wilayah yang elok permai, kaya sumberdaya alam, 

maka kepingan pulau nusantara sangat menarik perhatian 

bangsa-bangsa penjajah. Negara-negara blok barat seperti : 

Belanda, Inggris, Spanyol dan  Portugis  sebagai negara industri 

bersaing keras ingin menguasai sumber daya alam bagi 

kepentingan industrinya. Sebagaimana ditempat lain maka 

negara agresor tersebut juga berusaha untuk menguasai secara 

fisik wilayah nusantara sebagai wilayah jajahan. Sebagai daerah 

jajahan maka dilakukan usaha untuk mengeksploitasi sumber 

daya alam dengan banyak korban jiwa. Kekejaman kaum 

penjajah dalam mengeksploitasi sumber daya alam menciptakan 

penderitaan yang amat sangat. Sehingga muncul 

pemberontakan hampir diseluruh nusantara tapi dilakukan 

secara kedaerahan.  

Pada saat itu di dunia terjadi perang dingin antara blok 

barat dan blok timur. Masing-masing blok berusaha 

memperbesar pengaruhnya dengan menarik negara-negara 

yang baru merdeka masuk dalam kelompoknya. Memanfaatkan 
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situasi perang dingin blok barat dengan blok timur dan disisi lain 

wilayah terjajah sudah mulai banyak yang  berhasil 

memperjuangkan kemerdekaannya, maka Indonesia mencari 

dukungan negara blok timur untuk mendukung kemerdekaan.  

Akhirnya tahun 1945 Indonesia merdeka dan menyatakan 

diri sebagai negara yang orientasi politiknya adalah bebas aktif.  

Ide tujuan bebas aktif : mempertahankan kemerdekaan dan 

menghapuskan segala bentuk penjajahan, memperjuangkan 

perdamaian dunia yang abadi, memperjuangkan susunan 

ekonomi dunia yang berkeadilan sosial. Melalui politik luar negeri 

bebas aktif ini Indonesia mampu memainkan peran penting 

untuk perdamaian dunia yaitu penyelenggaraan konferensi Asia 

Afrika tahun 1955 di Bandung. Jadi latar belakang konferensi 

Asia Afrika adalah sebagai: perang dingin blok barat dan timur 

belum selesai, penjajahan di wilayah Asia Afrika, kekhawatiran 

akibat pengembangan senjata nuklir dan PBB belum berhasil 

menyelesaikan berbagai persoalan dunia. Hasil Konferensi 

adalah Dasasila Bandung yang menginspirasi munculnya gerakan 

non blok tahun 1961 yang bertujuan menjadi gerakan penengah 

perang dingin Blok barat dan Blok timur. Gerakan non blok 

bertujuan mengupayakan hak menentukan nasib sendiri, 

kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas negara 

anggota. Jadi konferensi Asia Afrika Bandung bak bola salju yang 

menginspirasi banyak wilayah di belahan dunia lain untuk 

memerdekaan  diri.  
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Setelah merdeka maka para elit politik  mempunyai 

kedekatan dengan negara Blok timur dan banyak interaksi 

diplomasi pemerintah lebih mengarah ke timur. Namun  dalam 

pergulatan politik selanjutnya,  terjadi perubahan dimana para 

elit politik kembali mengarahkan orientasi politik kembali ke Blok  

barat. Tarik ulur negara Indonesia yang orientasi politiknya ke 

barat atau timur, tidak menghapus keputusan nasional mengenai 

politik luar negeri kita yang bersifat  bebas aktif.  

Usaha menguasai sumber daya alam  tidak usai meskipun 

Indonesia telah merdeka. Hanya saja bentuk penguasaannya 

tidak secara fisik negara dijajah sebagaimana jaman kolonial, 

melainkan melalui penguasaan elit politik yang bersedia 

bekerjasama dengan negara asing,  mengeruk kekayaan alam 

Indonesia dijual dengan harga murah. Penguasaan elit politik 

dapat dilakukan ketika terjadi peristiwa pemilu. 

Potensi sumber daya alam Indonesia, yang meliputi: hutan, 

laut, minyak bumi. gas alam, batubara, tambang lithium dan 

lainnya. Anugerah potensi sumber daya alam tidak selalu berkah, 

terkadang malah bencana karena eksploitasi sumberdaya alam 

dilakukan dengan berlebihan dan memberi kesengsaraan bagi 

rakyatnya. Adapun sebaran sumber daya alam Indonesia antara 

lain adalah hutan Indonesia terluas ketiga di dunia, namun setiap 

tahun terus mengalami penurunan karena perusakan hutan yang 

rata-rata sebesar 610.375,92 Ha/tahun. Potensi hutan meliputi 

kayu dan semua  makhluk yang mendiami hutan, 



 
8  | Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Dengan Inovasi di Era Pandemi 
 

keanekaragaman hayati yang berperan penting bagi 

keseimbangan lingkungan hidup dunia. 

Lautan yang luasnya hampir 2/3 wilayah negara 

Indonesia,sehingga Indonesia dijuluki negara maritim. Sebagian 

besar wilayah Indonesia adalah lautan yang mempunyai potensi 

hasil laut. Potensi sumber daya laut berupa: biota laut, tambang 

minyak lepas pantai dan pasir besi. Menurut FAO untuk ikan laut 

berpotensi mencapai 6 juta ton/tahun dengan pemanfaatan 5,71 

ton/tahun. Hasil potensi laut Indonesia tahun 2009 berada di 

urutan 4 dunia. 

Minyak bumi. Ketergantungan terhadap manusia terhadap  

minyak bumi masih sangat tinggi meskipun dewasa ini terus 

diupayakan untuk menggantikan posisi minyak bumi melalui 

bahan bakar yang tergantikan. Potensi minyak bumi di Indonesia 

terus mengalami penurunan karena eksploitasi yang berlebihan 

tanpa ada upaya pencarian sumur baru. Sehingga diperkirakan 

dalam jangka panjang kebutuhan Indonesia akan minyak bumi 

dilakukan melalui  import. 

Gas alam Indonesia diperkirakan sangat banyak. 

Diperkirakan potensi gas alam mencapai 2,8 triliun meter kubik, 

atau sebesar 1,5% cadangan gas dunia. Tujuan ekspor gas 

Indonesia adalah Jepang, Korea, Taiwan, China dan Amerika. 

Batu bara Indonesia berada pada urutan 5 penghasil batu 

bara. Batubara sebagian besar diekspor karena belum banyak 

diperlukan oleh industri dunia.batu bara sering dipakai sebagai 

pembangkit listrik 
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Persoalan hutan Indonesia, biota laut atau minyak dan gas 

bumi meninggalkan kerusakan lingkungan yang sangat signifikan 

bagi rakyat yang berada di sekitar lokasi penambangan resmi 

maupun yang tidak resmi. 

Banjir besar di daerah hutan yang telah gundul, persoalan 

kesehatan penduduk di sekitar tambang Newmont, persoalan 

HAM di daerah tambang PT Freeport dll. Padahal secara statistik 

eksploitasi hasil sumber daya alam di Indonesia seharusnya 

mampu menempatkan indonesia sebagai negara yang 

berpenghasilan tinggi. Sampai dengan era pergantian orde baru 

Indonesia masih termasuk negara miskin. 

Kontestasi pemilu. 

Sesuai dengan kehendak UU maka pergantian kekuasaan 

politik yang terjadi di Indonesia harus dilakukan secara 

demokratis melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan harus dalam 

rangka menjaga 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 45, 

Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhineka Tunggal Ika. Secara periodik 5 tahun sekali jabatan 

politik dari presiden hingga legislatif  diisi oleh pemenang pemilu. 

Pilpres dan pileg dilakukan bersamaan. Pemilu yang dianggap 

berhasil adalah dari besarnya partisipasi peserta pemilu. Semakin 

besar partisipasi masyarakat pemilih maka dikatakan kalau 

pemilu berhasil. Siapapun pemenang pemilu  maka akan 

memimpin bangsa dan negara Indonesia selama 5 tahun 

kedepan. Kecuali terjadi keadaan khusus. 
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Momen pemilu inilah sebenarnya momen kritis bagi 

perjalanan bangsa Indonesia dalam 5 tahun kedepan. Karena 

siapapun pemenangnya akan berpeluang terjadinya 

pengulangan penjajahan model baru. Dimana elit pemenang 

pemilu akan dapat membawa  Indonesia pada kesejahteraan 

semu atau membawa Indonesia menjadi penyedia kepentingan 

asing atas sumber daya alam yang kita  miliki.  Atau bahkan 

dapat terjadi  pemenang  pemilu dapat merubah kesepakatan 

nasional 4 pilar kebangsaan  dengan ideologi alternatif. 

Didalam proses pemilu,  maka dinamika yang terjadi dalam 

kontestasi adalah demikian absurd. Pemilu yang pada awalnya 

bertujuan melakukan pendidikan politik bagi rakyat, tetapi 

perkembangannya hanya menjadi  ajang perebutan kekuasaan 

dengan segala cara. Pada setiap pemilu banyak terjadi hal-hal 

yang bersifat kontra produktif bagi bangsa indonesia. Proses 

pemenangan dilakukan dengan : uang, sara, ujaran kebencian, 

primordial atau politik figur dan gagasan yang minim. Hampir 

semua kontestan melakukan hal yang sama. Sehingga hasil 

pemilu banyak yang kontra produktif bagi tujuan jangka panjang 

bangsa Indonesia.    

Narasi – narasi yang disampaikan para kontestan hanya 

bersifat jangka pendek dan cenderung minim gagasan. Atau 

bahkan ada yang menarasikan ideologi  asing di luar 4 pilar 

kebangsaan. Untuk yang terakhir ini dampaknya akan sangat 

besar dan fatal bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Melalui pemilu masyarakat pemilih akan terpolarisasi 
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sangat kuat pada kelompok kontestan tertentu. Masyarakat yang 

pilihannya kalah, cenderung tetap pada pendiriannya dan tidak 

mau mengakui kemenangan lawannya. Masyarakat tidak 

menyadari bahwa pemilu adalah 5 tahunan dan   siapapun 

pemenangnya akan memimpin negara ini termasuk pemilih yang 

kalah. Akibatnya setelah pemilu pengkotak-kotakan  tetap terjadi 

di masyarakat. Pada jangka panjang maka keadaan ini tidak 

produktif dan merugikan. Misalkan ketika bangsa ini menghadapi 

pandemi maka sebagian mendukung dan sebagian menolak 

kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah 

dengan menyebarkan  berbagai informasi hoax atau 

menyesatkan.  

Dalam perspektif literasi, maka dapat dikatakan bahwa 

para peserta  pemilu baik pemilih maupun para elitnya masih 

miskin literasi. Karena mereka tidak dapat membaca setiap 

persoalan kegiatan pemilu secara lebih tepat, lebih rasional. 

Semua berangkat dari pemikiran jangka pendek tentang 

kekuasaan. Mereka tidak mempunyai referensi literasi 

kekuasaan, pemilu maupun masa depan bangsa dan negara 

Indonesia dalam koridor 4 pilar kebangsaan.  

Literasi menopang SDM unggul 

Indonesia termasuk negara dengan tingkat literasi 

penduduknya rendah, yaitu urutan 62 dari 70 negara yang 

diperbandingkan. Secara kultural, literasi bangsa Indonesia 

adalah melihat dan mendengarkan. Sehingga beberapa atraksi 

budaya Indonesia yang berupa pertunjukan melihat dan 
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mendengarkan. Menurut pendapat beberapa penulis, literasi 

adalah sebagai modal suatu bangsa untuk mengetahui dunia.  

Literasi adalah kemampuan membaca  berbagai simbol, 

serta memahami hingga menjadi rangkaian pemikiran yang 

terstruktur yang dapat memahami persoalan dengan jernih.  

Menurut UNESCO literasi dipahami sebagai seperangkat 

keterampilan nyata terutama keterampilan dalam membaca dan 

menulis, yang terlepas dalam konteks yang mana ketrampilan itu 

diperoleh serta siapa yang memperolehnya. 

Secara umum rangkuman pengertian literasi adalah istilah 

yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang 

dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung juga 

memecahkan masalah sehari-hari.  

Bisa kita  bayangkan apabila penduduk Indonesia  

mempunyai literasi yang tinggi. Maka akan terjadi interaksi sosial 

yang cerdas dan produktif sehingga akan dapat mempercepat 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih sejahtera. Karena 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

penggunaannya menuntut kemampuan penduduk mempunyai 

literasi tinggi. 

10 Negara dengan literasi tertinggi di dunia, antara lain : 

Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Swiss, Amerika 

Serikat, Jerman, Latvia dan Belanda. Sedangkan untuk daerah 

Asia, maka 4 negara dengan literasi tertinggi adalah : Korea 

Selatan, Jepang, Singapura dan China.  
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Terdapat 5 indikator penilaian tingkat literasi pada suatu 

negara, yaitu: 1). Jumlah perpustakaan. 2). Jumlah pembeli 

koran. 3). Input pendidikan ditentukan dari : waktu wajib belajar 

dan anggaran pendidikan. 4). Output pendidikan. 5). 

Ketersediaan komputer. 

Berangkat dari pemahaman tentang literasi diatas, maka 

literasi itu tepatnya berada di ranah dunia pendidikan. Dunia 

pendidikan  mempunyai persyaratan komponen literasi dalam 

implementasi yaitu terdapat kegiatan proses belajar mengajar, 

pergulatan dunia pustaka, penelitian dan pengabdian 

masyarakat, penulisan karya ilmiah, analisis kasus, diskusi secara 

terbuka, keterbukaan terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Sehingga ketika masyarakat yang kehidupan  sosial 

ekonominya didasari atau dibiasakan dengan dukungan literasi  

yang tinggi maka akan banyak interaksi sosial yang bermanfaat, 

dan  positif bagi perkembangan bangsa. 

Sebaliknya pada masyarakat dengan literasi rendah, maka 

interaksi sosial akan diwarnai pengulangan-pengulangan 

penjelasan, tidak saling percaya satu sama lain dan tidak mudah 

menerima informasi perubahan. 

Beberapa manfaat literasi antara lain adalah mampu 

meningkatkan kata atau kosa kata, membuat otak bisa berpikir 

optimal, menambah wawasan, mempertajam diri dalam 

menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan, 

mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan 
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berpikir dan menganalisa, melatih fokus dan konsentrasi, melatih 

untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Sedangkan 

jenis-jenis literasi yaitu Literasi dasar, dimana kemampuan dasar 

dalam membaca, menulis, mendengarkan dan berhitung. 

Kemudian literasi perpustakaan yaitu kemampuan dalam 

memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi atau non 

fiksi, memahami cara menggunakan katalog, index, serta 

memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis 

penelitian. Selanjutnya literasi media yaitu kemampuan dalam 

mengetahui dan memahami berbagai bentuk media dan cara 

penggunaan setiap media. Literasi teknologi untuk mengetahui 

dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi 

(hardware dan software), mengerti penggunakan cara internet, 

serta memahami etika dalam menggunakan teknologi. Literasi 

visual yaitu kemampuan dalam menginterpretasikan dan 

memberi makna suatu informasi yang berbentuk visual atau 

gambar. Literasi visual hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar 

bisa dibaca dan artinya bisa dikomunikasikan dari proses 

membaca. 

Literasi dengan SDM unggul untuk menjaga momentum 

pertumbuhan ekonomi. 

Kualitas SDM adalah fokus utama dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. SDM 

unggul dicapai melalui kolaborasi dunia pendidikan dengan 

bisnis. SDM unggul bukan menciptakan SDM yang siap kerja 

pada dunia usaha dan industri, melainkan menciptakan SDM 
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dengan kemampuan berpikir dalam jangka panjang, jangka 

menengah dan pendek serta terampil menjalankan semua 

kegiatan atau pekerjaan yang berlandaskan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka menjaga momentum 

dan mempertahankan pertumbuhan dengan kesadaran 

berbangsa dan bernegara Indonesia. Jadi SDM unggul berangkat 

dari kesiapan kurikulum dunia pendidikan yang mampu 

beradaptasi dengan perubahan ilmu pengetahuan dan Teknologi. 

Sehingga kurikulum dunia pendidikan yang terbuka serta dinamis 

akan menjadi literasi SDM unggul Indonesia dalam menjaga 

momentum Pembangunan Jangka Menengah. Setinggi apapun 

capaian pertumbuhan ekonomi dan capaian kesejahteraan 

masyarakatnya, akan sangat rentan apabila SDM nya tidak 

mempunyai literasi tinggi. Dari proyeksi IMF tentang 

pertumbuhan PDB di dunia maka Indonesia pada tahun 2035 

diperkirakan mampu menjadi kekuatan ekonomi 5 besar dunia.  

PDB adalah hasil produktivitas suatu negara dalam ukuran 

waktu satu tahun. Pengertian lain, PDB adalah jumlah nilai 

tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam negara 

tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh unit ekonomi suatu negara.  

Jadi ukuran ekonomi melalui PDB, menggambarkan bahwa 

kegiatan unit ekonomi negara berjalan dengan baik. Melalui 

informasi PDB ini pelaku ekonomi negara manapun akan 

melakukan transaksi bisnis dengan unit ekonomi di negara yang 
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PDB-nya tinggi karena transaksi tersebut diyakini akan 

menguntungkan. 

Dikaitkan dengan pertumbuhan PDB, 10 negara dengan 

PDB tertinggi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :  Amerika 

serikat, China, Jepang, Jerman, inggris, Perancis, India, Brasil, 

Italia dan Kanada. Namun prediksi IMF tentang pertumbuhan 

PDB pada tahun 2020 untuk 10 negara tertinggi, Indonesia akan 

masuk 10 besar negara PDB tertinggi, sebagai berikut (dalam 

dolar US) : China 25,27T, Amerika Serikat 20,49T, India 19,82T, 

Jepang 10,51T, Rusia 4,3T, Indonesia 3,55T, Brasil 3,49T, 

Inggris 3,37T dan Perancis 3,04T  

Hanya saja fakta dilapangan berbicara lain, setelah ada 

pandemi di akhir tahun 2019 dan awal 2020 merambah 

Indonesia. Pandemi virus covid 19 memaksa semua negara 

termasuk Indonesia atau unit ekonomi didalam negara, untuk  

mengurangi atau bahkan menghentikan kegiatan sosial  

ekonominya dalam rangka mengurangi penyebaran virus. 

Sehingga semua aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas sektor 

ekonomi harus menyesuaikan dengan keadaan. Keputusan  lock 

down ataupun PPKM benar-benar efektif mengerem atau bahkan 

menghentikan kegiatan ekonomi hingga sekarang. Sehingga 

data-data ekonomi cenderung negatif dan mengalami 

penurunan. Pada pandemi ini maka pemerintah Indonesia telah 

melakukan banyak hal untuk mengendalikan penyebaran virus 

dengan melakukan program vaksinasi secara masif. Pemerintah 

berkejaran dengan waktu agar virus segera terkendali dan sektor 
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ekonomi segera bisa bertumbuh sebagaimana yang 

direncanakan. 

Pada situasi sulit dan kritis ini, selain menghadapi pandemi 

pemerintah juga menghadapi masyarakat dengan literasi yang 

rendah. Banyak  luka lama akibat kontestasi pemilu yang belum 

pulih, terbuka kembali dengan membuat gaduh melalui ujaran 

kebencian, SARA serta  berbagai tindakan yang provokatif. Dari 

peristiwa ini semakin kelihatan sekali bahwa, betapa pentingnya 

pemerintah pada RPJMN fokus pada SDM unggul yang ditopang 

oleh literasi. Sebaik apapun rapor pertumbuhan ekonomi atau 

tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, akan tetap muncul 

resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga capaian 

pemerintah dalam RPJMN akan direduksi dengan berbagai narasi 

yang negatif.   

Sebagai catatan dari tulisan ini, dalam memperingati 

kemerdekaan Indonesia yang ke 76 adalah harus disadari bahwa 

literasi sangat penting bagi program SDM unggul. Literasi sangat 

mendukung target capaian SDM unggul dalam mendukung 

keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah.  

Tanpa dukungan SDM unggul maka keberhasilan capaian 

kinerja pembangunan nasional, akan sangat rentan dapat 

dipertahankan. 

Dirgahayu 76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia maju. 

MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA. 
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Sebelum kita membahas mengenai learning agility, apa 

yang membuat kata tersebut menjadi penting untuk saat ini? 

Terutama dalam inovasi di tengah pandemi Covid-19. Mungkin 

tulisan ini akan berbicara dulu dari yang melatarbelakangi 

adanya kata learning agility. 

Kita semua tahu bahwa saat ini negara-negara mengalami 

perubahan yang sangat cepat, perubahan tersebut baik dari segi 

ekonomi, sosial terutama teknologi. Adanya pandemi Covid-19 

yang melanda semua negara termasuk di Indonesia bukan 

menjadi penghambat, melainkan malah mempercepat 

perubahan tersebut. Bisa kita lihat negara yang ekonominya 

sangat baik di Asia Tenggara seperti Singapura harus menerima 

pertumbuhan ekonomi yang merosot hingga minus 5,8 persen 

pada kuartal 3 tahun 2020 lalu menurut katadata.com.  

Bidang sosial juga mengalami perubahan setelah adanya 

gerakan society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang, dimana 

manusia dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan 

kehidupan akan dibantu oleh adanya teknologi. Sebagai contoh 

adalah saat kita dulu ingin melakukan perpanjangan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) kita harus berinteraksi dan berhubungan 

dengan banyak orang, namun saat ini perpanjangan SIM bisa 

dilakukan melalui sebuah aplikasi berbasis online tanpa adanya 

interaksi dengan manusia. Itulah perubahan sosial dari versi 1.0 

sampai 5.0 saat ini. Walaupun bagi negara berkembang seperti 

di Indonesia, tantangan perubahan itu belum sangat terasa 

dibanding dengan negara maju. Tapi prediksi 2-3 tahun lagi 
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Indonesia akan merasakan perubahan tersebut.  

Perubahan teknologi yang cepat membuat semua aspek 

kehidupan ikut berubah, tanpa kita sadari kadang tingkat 

kesabaran manusia juga semakin rendah. Menurut Cak Nun salah 

satu budayawan Nasional di Indonesia yang terkenal pernah 

bilang bahwa perubahan teknologi membuat tingkat sabar 

seseorang menjadi menurun, jika orang tersebut dalam 

kehidupannya terus menggunakan teknologi. Beliau 

mencontohkan bahwa dulu saat kecepatan internet tidak sebaik 

saat ini, orang yang mendownload misal lagu dengan kapasitas 

5 Megabyte dibutuhkan waktu hampir 15-25 menit dia sabar 

menunggu di warung internet (warnet). Tetapi sekarang ini jika  

keadaan itu masih ada maka orang itu akan emosi marah dan 

memprotes pihak warnet ataupun provider karena terlalu lemot 

(lambat). Mungkin itu gambaran yang bisa kita rasakan saat ini 

bahwa teknologi membuat semua berubah bahkan perilaku 

emosi kita. 

Seperti yang telah dibahas di awal bahwa adanya Pandemi 

Covid-19 serta kemajuan teknologi membuat perubahan itu 

menjadi sangat cepat yang berdampak manusia sulit 

memprediksi apa yang muncul bulan depan, tahun depan dan 

seterusnya. Mungkin kita tidak banyak suka memprediksi, namun 

saat adanya hal baru itu muncul, kita baru berpikir dan berkata 

“kok bisa hal tersebut ada?”. Misalkan baru baru ini adanya berita 

pariwisata antariksa yang digagas oleh perusahaan kelas dunia 

Virgin yang dimiliki oleh Richard Branson dengan pesawatnya 
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Virgin Galactic, dimana manusia bisa melihat planet bumi dari 

luar angkasa. Sungguh pariwisata yang tidak pernah 

dibayangkan orang tetapi saat ini sudah tersedia. Sulitnya 

memprediksi perubahan ini karena adanya ketidakpastian, 

semua bergerak serba cepat, permasalahan yang terlalu 

kompleks karena datangnya bersamaan, serta ketidakjelasan 

kejadian misal seperti pandemi Covid-19 ini kapan berakhirnya.  

Faktor diatas kita kenal dengan VUCA. Apa itu VUCA? 

VUCA adalah akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, 

Ambiguity. Menurut binakarir.com volatility berarti sebuah 

perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal 

seperti sosial, ekonomi dan politik. Uncertainty bermakna 

sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang 

terjadi. Complexity adalah adanya gangguan dan kekacauan 

yang mengelilingi setiap organisasi. Ambiguity didefinisikan 

sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari 

berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa 

mengambang dan kejelasan masih dipertanyakan. Kondisi VUCA 

yang lahir sejak terjadi geopolitik ditambah dengan adanya 

pandemi Covid-19, membuat kita harus bisa beradaptasi dengan 

hal yang baru dengan langkah optimis bukan pesimis. Pesimis 

hanya akan menenggelamkan orang atau sebuah organisasi 

dalam keterpurukan di tengah perubahan yang terjadi. 

Kemudian bagaimana menyikapi adanya fenomena di 

atas? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus bisa 

berpikir berubah. Berubah dari apa? berubah dari cara pandang 
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kita dalam melihat masalah yang ada saat ini. Bahwa yang 

dipahami adalah kita tidak bisa mengandalkan kemampuan yang 

kita miliki saat ini untuk menyelesaikan masalah masalah ada. 

Misalkan kita saat ini hanya memiliki kemampuan atau keahlian 

dalam menjual barang secara langsung (offline) atau pintar 

berkomunikasi langsung dengan pembeli. Yang dilakukan adalah 

kita harus bisa juga menambah kemampuan menjual barang 

secara tidak langsung (online) dengan bantuan teknologi. Mau 

tidak mau kita belajar yang namanya berjualan di marketplace 

atau media sosial. Artinya kita harus berubah dengan 

mempelajari hal baru. 

Jika orang berpikir mau berubah, maka secara otomatis 

dia akan membuka diri terhadap perubahan yang ada 

disekitarnya, bahkan melihat kemampuan yang dimiliki saat ini 

merasa masih sangat kurang, seperti kompetensi, informasi dan 

pengetahuan. Selain itu orang yang mau berubah biasanya harus 

lincah dalam arti orang tersebut seperti gelisah jika pikirannya 

hanya diam dalam kotak. Jika dihadapkan dengan permasalahan 

dia akan terus bertanya kenapa bisa terjadi seperti ini?  

Bagaimana solusinya? Dan seterusnya.  

Jika kita hubungkan dengan pertanyaan sebelumnya, 

maka kelincahan belajar seseorang menjadi tepat untuk 

menyikapi fenomena VUCA diatas. Iya, kelincahan belajar atau 

disebut dengan learning agility merupakan jawaban seseorang 

akan bisa bertahan dalam perubahan yang penuh ketidakpastian, 

lebih luas lagi bagi organisasi dimana dia bekerja. Lalu 
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bagaimana learning agility bisa merangsang lahirnya sebuah 

inovasi? Jawaban itu akan kita temukan pada paragraf 

selanjutnya. Sekarang kita akan membahas mengenai apa 

learning agility dari beberapa literasi yang ada. 

Learning agility menurut Lombarodo dkk pada tahun 2010 

memberikan definisi yaitu kesediaan dan kemampuan seseorang 

untuk belajar dari pengalaman, kemudian menerapkan apa yang 

telah dipelajari untuk memperoleh kesuksesan di situasi yang 

baru. Yang menjadi tekanannya adalah kecepatan seseorang 

dalam proses belajar di situasi yang berubah-ubah. Learning 

agility terbagi menjadi empat dimensi yaitu yang pertama adalah 

seseorang mengetahui dirinya dengan baik, dia mau belajar dari 

pengalaman, tetap teguh dalam situasi yang sulit (resiliensi) 

yang disebut dengan dimensi people agility. Dimensi kedua 

adalah seseorang yang mendapatkan hasil di bawah kondisi yang 

sulit, menginspirasi orang lain dan membangun kepercayaan diri 

orang lain dengan kehadirannya disebut dengan dimensi Result 

Agility. Selanjutnya ketiga adalah seseorang yang berpikir 

tentang suatu masalah dari sudut pandang yang baru dan 

merasa nyaman dengan ketidakpastian, kompleksitas dan 

menjelaskan pemikiran mereka kepada orang lain, ini disebut 

dengan dimensi Mental Agility. Dimensi terakhir adalah Change 

Agility yaitu seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

(kepo dalam bahasa gaul), memiliki gairah terhadap ide-ide dan 

ingin terlibat langsung dalam aktivitas pengembangan tersebut. 

Secara tidak kita sadari, fenomena learning agility 
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sebenarnya sudah dicetuskan oleh orang Indonesia sejak dulu 

yang dikenal dengan Ngerti, Ngrasa, Lan Nglakoni dalam bahasa 

Jawa. Dimana ungkapan ini muncul dari seorang tokoh Nasional 

Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara sejak puluhan 

tahun yang lalu. Ngerti (mengerti) dalam artian upaya seseorang 

memperoleh informasi atas sesuatu yang dia ingin ketahui 

melalui panca indera untuk menambah pengetahuan, dimana 

kata mengerti dalam pembelajaran disebut dengan istilah 

kognitif. Jika kita mengambil contoh ada seseorang yang 

memiliki kemampuan menjual barang secara offline, tetapi dia 

tidak mahir dalam berjualan secara online, maka dia akan 

mencoba mencari tahu informasi bagaimana cara dan metode 

berjualan secara online. Mulai belajar membuat akun, bagaimana 

produk bisa dijual ke marketplace, bagaimana cara membuat 

video singkat product review, dll, sehingga menambah 

pengetahuan baru untuk dia. 

Ngrasa (merasakan) artinya dimana seseorang merasakan 

dan menghayati informasi dan pengetahuan yang telah dia 

ketahui. Cirinya adalah adanya perubahan sikap dari diri 

seseorang tersebut. Banyak orang setelah mengetahui informasi 

dan pengetahuan kemudian dia hanya diam tanpa ada reaksi 

atau perubahan, bahasa lain adalah cuek (acuh tak acuh). 

Misalkan seseorang sudah mendapatkan informasi dan 

pengetahuan tentang fenomena penjualan secara online, maka 

dia akan merasakan bahwa itu adalah peluang besar bagi dia 

untuk lebih luas memasarkan produknya. Optimisme akan 
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tumbuh walaupun rintangan datang bertubi-tubi seperti adanya 

kebijakan Pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas manusia. 

Tidak harus bertemu antara penjual dan pembeli, cukup dengan 

bantuan teknologi dan internet dia bisa memasarkan produknya. 

Maka apa yang membuat sikap berbeda adalah setelah 

seseorang mendapatkan pengetahuan adalah dia akan menjadi 

lebih optimis. 

Terakhir adalah Nglakoni (Melakukan) yang memiliki arti 

seseorang setelah mengerti dan merasakan informasi dan 

pengetahuan yang dia dapatkan, maka selanjutnya dia akan 

bertindak sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Fase terakhir 

ini merupakan bentuk konsistensi, keteladanan seseorang 

apakah pengetahuan yang dia dapatkan mampu diterapkan. Jika 

masih mengambil contoh di atas, maka orang yang sudah 

mendapatkan pengetahuan mengenai cara berjualan online, 

maka dia akan mempraktekkan hal tersebut guna mengasah 

kemampuannya. Secara tidak disadari dia sudah memiliki dua 

kompetensi yaitu mampu berjualan secara offline dan online 

secara profesional. 

Berjalannya waktu, learning agility telah banyak diadopsi 

oleh organisasi perusahaan untuk menunjang kemajuan dan 

daya saing bisnisnya. Banyak penelitian dilakukan untuk 

mengetahui tingkat learning agility karyawannya, karena 

perusahaan yakin semakin banyak karyawan yang memiliki 

learning agility, maka semakin berpeluang maju perusahaan 

tersebut dalam menjalankan bisnisnya karena berhubungan 
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dengan tingkat kinerja karyawan. Pernyataan tersebut telah 

terbukti dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh De Meuse 

seorang pendiri dan pemilik dari De Meuse Leadership Group, 

organisasi yang bergerak pada pengembangan sumber daya 

manusia.  

Jika kita berbicara mengenai inovasi, mungkin sedikit dari 

kita yang bisa merealisasikan secara original, karena sebenarnya 

secara definisi yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah sebuah penemuan baru berbeda dari yang sudah 

ada sebelumnya, penemuan itu bisa gagasan, metode atau alat. 

Misalkan dahulu tidak ada lampu untuk menerangi saat malam 

hari, kebutuhan penerangan memakai api kecil yang 

memancarkan sinarnya. Namun kemudian muncul inovasi 

original dari Thomas Alva Edison yang kita kenal dengan Bola 

lampu, kemudian berkembang sampai saat ini adalah teknologi 

Lampu Light Emitting Diode (LED) yang sangat hemat daya 

listriknya. Melihat perjalanan alat penerangan atau lampu 

tersebut bisa dikatakan dengan pengembangan produk atau kata 

lain pengembangan dari inovasi original sebelumnya. Tentunya 

kebutuhan manusia dengan permasalahannya yang semakin 

kompleks yang akhirnya melahirkan produk pengganti 

sebelumnya, karena produk sudah dianggap tidak efektif dan 

efisien. Maka kata inovasi sebenarnya berubah menjadi ATM 

yang familiar kita dengar yaitu Amati, Tiru dan Modifikasi. 

Apakah memodifikasi bukan inovasi? Tentunya tetap 

menjadi inovasi, karena harus adanya perbedaan dari 
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sebelumnya. Namun perbedaan tersebut tidak besar. Contoh di 

atas mengenai bola lampu tadi, tidak bisa langsung dari bola 

lampu ke teknologi LED. Ada tahapannya, seperti setelah bola 

lampu dirasa kurang efisien, maka muncul lampu pijar, kemudian 

ke lampu neon, dan terakhir menggunakan LED. Disini bisa 

kita simpulkan bahwa kelemahan produk awal menjadi 

peluang terciptanya perbaikan produk baru ahirnya 

melahirkan inovasi. Seseorang dalam melahirkan inovasi perlu 

syarat yaitu harus lincah dalam mencari tahu apa saja informasi 

mengenai hal baru yang menambah pengetahuan dan 

kemampuan atau kompetensi dia. Maka secara tidak langsung 

seseorang dengan learning agility yang tinggi akan berpeluang 

menghasilkan inovasi. Karena dia tidak hanya mengerti, 

merasakan namun mampu mempraktekkan. Mengerti dan 

merasakan akan timbul ide baru kemudian akan dituangkan 

dalam sebuah karya inovasi. 

Ada dua pilihan saat ini, yang pertama kita pilih hanya 

diam melihat perubahan dan permasalahan tersebut, kemudian 

kita bergumam, “ahh.. itu saja aku juga bisa, atau ahh.. tinggal 

beli saja nantinya, memang itu pekerjaan dia, ahh.. begini saja 

sudah cukup, dan seterusnya”. Pilihan yang kedua adalah kita 

pengen tahu atau “kepo” atas sebuah perubahan dan 

permasalahan, kemudian kita cari tahu informasi dan 

pengetahuan, merasakan untuk merubah sikap kita dan 

pemikiran kita dan terakhir berani untuk melakukan dengan 

mempraktekkan hasil pengetahuan kita dalam sebuah karya 

inovasi. Memang perlu konsistensi dan kemauan yang tinggi 
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untuk melahirkan inovasi, semua itu jika kita terus meningkatkan 

learning agility kita. 

Salah satu Peneliti Dr. W. Warner dari Columbia University 

memberikan 9 Tips yang dapat dieksplorasi dari diri seseorang 

untuk meningkatkan learning agility yaitu : 

1. Membuka diri terhadap ide-ide dan situasi yang baru, 

serta memberikan solusi baru untuk memecahkan 

masalah.  

2. Bertindak cepat dalam menerapkan ide yang sudah 

didapat, sehingga membuka jalan bagi alternatif-

alternatif baru lainnya.  

3. Selalu mencoba menerapkan perilaku-perilaku baru, ide, 

alternatif, untuk menemukan pendekatan mana yang 

paling efektif. 

4. Berani mencoba melakukan aktifitas-aktifitas baru yang 

memberikan peluang dan tantangan baru. 

5. Mendiskusikan perbedaan pendapat dengan orang lain 

yang mengarah pada pembelajaran dan perubahan. 

6. Menemukan cara baru bekerja sama dengan orang lain 

yang membuka peluang untuk belajar suatu hal yang 

baru. 

7. Kemampuan menggunakan berbagai metode untuk tetap 

up to date dalam bidangnya. 

8. Meminta umpan balik dari orang lain mengenai ide dan 

kinerjanya. 
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9. Mengevaluasi kinerja dengan seksama untuk 

mendapatkan pendekatan yang lebih efektif. 

 

Semua tips di atas dibutuhkan kompetensi seperti problem 

solving, communication skill, critical thinking, design thinking, 

collaboration, creativity, data & technology literation, dan yang 

paling ampuh adalah karakter dan kegigihan.  

“Di dunia baru, bukan ikan besar yang akan memakan 

ikan kecil, tetapi ikan cepat yang akan memakan ikan lambat”, 

begitulah pernyataan dari seorang pendiri dan ketua eksekutif 

bank dunia Klaus Schwab. Pernyataan tersebut sudah terjadi di 

sekeliling kita saat ini seperti contoh banyak tutupnya ritel besar 

seperti Giant, dari dunia otomotif seperti brand Datsun, Chevrolet 

dan masih banyak yang lainnya. Ini merupakan fenomena nyata 

bahwa organisasi saat ini harus melihat lagi potensi karyawannya 

untuk melahirkan inovasi baik secara gagasan, ide atau alat. 

Harapannya adalah mampu membuat perubahan di tengah 

ketidakpastian, yaitu di era Pandem Covid-19 dan VUCA saat ini, 

dengan mengukur dan meningkatkan learning agility mereka. 

Sebagai penutup tulisan, Semoga bangsa Indonesia di 

Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Ke 76 ini mampu bangkit 

sehingga tangguh dan tumbuh dengan sumber daya manusia 

yang memiliki learning agility tinggi. 
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Inovasi Daun Kelor Di 
Masa Pandemi  

Covid-19  
-Indah Jayani- 

 

 
Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri, Quote beliau 
adalah “Menulislah... dengan menulis kau dapat menggenggam 
dunia ditanganmu...” 
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Fenomena yang terjadi sejak pandemi covid-19 membuat 

masyarakat mulai beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru. 

Selain proteksi diri dengan mematuhi protokol kesehatan upaya 

pencegahan penularan covid-19 yang dapat dilakukan adalah 

upaya dari diri sendiri dalam bentuk meningkatkan status 

imunitas. Berbagai upaya peningkatan status imunitas dilakukan 

untuk tetap survive di masa pandemi covid-19 ini mulai dari 

olahraga, meminimalisir stres dan pemberian suplemen gizi dan 

makanan. Masih sangat jarang publikasi hasil penelitian tentang 

intervensi gizi di masyarakat terkait dengan imunitas terhadap 

Covid-19 (Zhang et al, 2020). 

Imunitas merupakan pertahanan tubuh untuk melindungi 

tubuh dari pengaruh biologis dengan mengenali dan membunuh 

bahan patogen seperti bakteri, virus dan protozoa.  Salah satu 

faktor yang mempengaruhi imunitas seseorang adalah makanan. 

Beragam pilihan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi yang 

dapat meningkatkan status imunitas. Salah satu bahan dasar 

makanan yang murah dan mudah didapat serta rasanya yang 

enak dan bisa diolah menjadi berbagai macam bentuk makanan 

adalah kelor. 

Kelor atau merunggai adalah sejenis tumbuhan dari suku 

Moringaceae dengan nama lain limaran, moringa, drumstick, dan 

malunggay. Menurut Laporan Medical News Today daun kelor 

atau drumstick tree mengandung senyawa yang bersifat anti 

virus, anti jamur, anti inflamasi serta antidepresan. Telah lama 

dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan 
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vitamin C, kalsium, beta karoten dan potassium yang bekerja 

efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya 

kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai “tree of 

life”. 

Organisasi kesehatan dunia WHO merekomendasikan 

penggunaan kelor karena daun tanaman ini mengandung 7 kali 

vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A 

pada wortel, 2 kali protein pada susu dan 3 kali potasium pada 

pisang. Disebutkan bahwa daun kelor  (Moringa oleifera Lamk) 

sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang 

memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Daun kelor dilaporkan 

memiliki kandungan protein (19-29 persen), serat (16-24 

persen), lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, magnesium, 

fosfor, besi, sulfur, asam oksalat, vitamin A, vitamin B (Kolin), 

vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3, 

vitamin C dan vitamin E (Kementerian Pertanian, 2020). 

Tumbuhan ini mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, fenol, 

dan saponin (Arora et al., 2013). Alkaloid dalam daun kelor 

berperan sebagai antibakteri dan mampu menghentikan reaksi 

berantai radikal bebas (Bamishaiye et al., 2011). Hasil penelitian 

lain menunjukkan pemberian ekstrak daun kelor selain 

meningkatkan jumlah sel T CD4+ juga terbukti dapat 

meningkatkan jumlah relatif sel T CD8+ (Fathir et al., 2014) serta 

memiliki peran sebagai imunostimulan karena dapat 

meningkatkan aktivitas makrofag (Biswas et al., 2012). 
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Bagian tanaman kelor seperti daun, batang, biji dapat 

dimanfaatkan menjadi makanan, obat, kosmetik, bahkan 

pemurni air (biji kelor). Tanaman ini juga dapat tumbuh di 

berbagai iklim. Tanaman kelor dapat tumbuh dengan cepat, 

sangat bertoleransi dengan iklim yang ekstrim serta buah dan 

daunnya dapat disimpan sebagai bahan pangan bergizi ketika 

makanan yang tersedia sangat terbatas Small, (2012). Daun 

tanaman kelor kaya akan protein, vitamin A, vitamin B, C, dan 

mineral. Oleh karena itu 300 penyakit dapat disembuhkan 

dengan mengkonsumsi atau menggunakan suplemen dengan 

bahan dasar tanaman kelor. Kandungan nutrisi yang tinggi pada 

daun kelor menjadikan daun kelor diantaranya kadar air 7,5 g, 

protein 27,1 g, lemak 2,3 g, karbohidrat 38,2 g, serat 19,2 g, 

kalori 205 kal, kalsium 2003 mg, kalium 1324 mg, vitamin C 17, 

3 mg, vitamin A 16,3 mg, vitamin B1 2,64 mg, vitamin B2 2,64 

mg, dan vitamin E 113 mg (Rahman, dkk,. 2012). Daun kelor 

juga memiliki kandungan betakaroten melebihi wortel, protein 

melebihi kacang polong, kalsium melebihi susu, zat besi lebih 

banyak dari pada bayam, kalium lebih banyak dari pisang, dan 

vitamin C lebih banyak dibandingkan jeruk (Krisnadi, 2015). 

Tumbuhan ini banyak dijumpai di mana saja wilayah 

Indonesia termasuk di wilayah Kediri. Kelor dapat diolah dalam 

bentuk makanan apa saja sehingga dapat sering dikonsumsi 

siapa saja baik itu anak, dewasa maupun lansia. Hasil olahan 

daun kelor dapat dibuat menjadi makanan yang enak dan 

menarik tanpa mengurangi substansi gizi yang terkandung. Oleh 

karena itu pemanfaatan daun kelor menjadi puding kelor sebagai 



 
34  | Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Dengan Inovasi di Era Pandemi 
 

dessert merupakan salah satu pilihan pengolahan untuk 

meningkatkan status imunitas.  

Dessert puding daun kelor adalah olahan yang bahan 

utamanya daun kelor dengan menambahkan gula pasir, bubuk 

agar putih, susu cair dan air. Cara pengolahan adalah merebus 

air 200 ml sampai mendidih, kemudian masukan 100 gram kelor 

selama 2-3 menit, saring air rebusan, disisihkan sedangkan daun 

kelor dihaluskan. Campurkan rebusan daun kelor, daun kelor 

yang sudah dihaluskan, 50 g gula pasir, 1 sdm agar-agar bubuk 

putih dan 200 ml susu cair. Rebus semua bahan sampai mendidih 

dan angkat. Didiamkan dikonsumsi saat dingin dan siap menjadi 

dessert. Untuk dosis pemberian puding dapat diberikan 2x dalam 

satu hari (Fibrianto, 2019). 

Hasil dari penelitian menunjukkan  terdapat peningkatan 

status gizi yang signifikan pada kelompok perlakuan setelah 

diberikan pudding sari daun selama 14 hari. Pada kelompok 

terdapat 33 anak mengalami peningkatan status gizi. Sedangkan 

pada kelompok kontrol hanya terdapat 3 anak mengalami 

peningkatan status gizi (Meko, 2020). Diketahui bahwa zat gizi 

yang baik bersinergi dengan peningkatan status imunitas. Zat 

gizi makro  seperti protein dan asam lemak tidak jenuh ganda 

infeksi (polyunsaturated fatty acid/PUFA) sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan kekebalan tubuh melawan inflamasi. 

Selama masa pandemik, konsumsi protein dapat ditingkatkan 

menjadi 75-100 gram per hari, untuk membantu meningkatkan 

imunitas, karena protein berperan dalam pembentukan 
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immunoglobulin (Ig). Imunoglobulin spesifik yang berperan 

melawan virus SARS-Cov 2 ini adalah IgM dan IgG (Weylandt et 

al, 2015). Zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral berfungsi 

untuk meningkatkan imunitas tubuh melalui beberapa 

mekanisme. Beberapa bukti ilmiah dari hasil penelitian banyak 

bahwa kekurangan zat gizi mikro meningkatkan risiko infeksi 

saluran pernafasan akut (Gombart et al, 2020 ; Wang et al, 

2019). Vitamin A merupakan anti-infeksi yang melindungi epitel 

(lapisan atas pelindung sel) serta bermanfaat untuk melawan 

berbagai macam infeksi bakteri dan virus, termasuk avian corona 

virus (flu burung), sebagai perlawanan tubuh terdepan (imunitas 

natural). (Zhang et al, 2020 ; Huang et al, 2018).   

Vitamin B6 dalam bentuk aktifnya piridoksal fosfat 

bersama-sama dengan vitamin C, vitamin E42-43 dan asam 

lemak omega-3 dapat mengendalikan inflamasi yang berlebihan. 

Dengan demikian kombinasi ketiga vitamin dan asam lemak ini 

berpotensi untuk menurunkan intensitas atau meredakan badai 

sitokin pada penderita SARS-CoV 2. Zinc/Seng (Zn) adalah salah 

satu mineral mikro yang sangat besar potensinya untuk 

meningkatkan imunitas melawan Covid-19 karena bekerja 

mengaktifkan imunitas natural, imunitas humoral di sirkulasi, 

sekaligus imunitas intraseluler. Dalam memperkuat imunitas 

garis depan, zinc berperan untuk menstimulasi sel Natural Killer 

(NK) untuk mensekresi interferon gamma (IFN). (Prasad et al, 

2008 ; Zhang et al, 2020). Interferon adalah protein yang 

berfungsi untuk menghadapi infeksi virus. Selanjutnya IFN- γ 
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dapat menghambat replikasi virus SARS-CoV.49-50 Dengan 

demikian, di dalam sel, Zn berperan untuk menghambat replikasi 

virus corona atau virus RNA lainnya. Zinc juga berperan dalam 

menstimulasi produksi IgG51 yang memiliki kemampuan efektif 

untuk blocking SARS-CoV 2 masuk ke dalam sel. 34-35 Selain 

zinc, mineral lain yaitu selenium (Se) dan zat besi (Fe) berperan 

untuk menghambat mutasi virus. Kombinasi Zn, Se dan Fe akan 

menurunkan virulensi atau kemampuan RNA virus untuk 

menginfeksi (Zhang et al, 2020). 

 Salah satu infeksi pernafasan akut yang parah 

disebabkan infeksi SARS-CoV 2 (covid-19). Kekurangan berbagai 

macam zat gizi mikro akan meningkatkan risiko terinfeksi virus 

ini. Berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B6 dan B12, asam 

folat, vitamin C, vitamin D dan vitamin E, serta mineral mikro 

seperti Fe (zat besi), seng (Zn) dan selenium (Se) akan bekerja 

bersama secara harmoni untuk mengaktifkan sistem imun 

natural sebagai pertahanan garis depan serta memperkuat 

pertahanan tubuh di dalam peredaran darah serta di dalam sel 

untuk melindungi tubuh dari infeksi Covid-19 (Sumarmi, 2020). 

Prinsip untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah 

menjaga asupan makanan yang mengandung zat gizi. Berbagai 

zat gizi makro dan zat gizi mikro di dalam tubuh akan bekerja 

bersama-sama secara harmoni untuk menjaga tubuh dari 

serangan infeksi termasuk covid-19. Daun kelor merupakan 

pilihan makanan untuk memenuhi zat gizi yang dibutuhkan 

tubuh. Selain murah, mudah didapat, enak dan menarik sehingga 
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cocok digunakan sebagai dessert. Inovasi pengolahan bahan 

makanan dessert puding kelor diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan zat gizi masyarakat pada masa pandemi covid-19 

sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan dan pengendalian 

covid-19. 
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Inovasi sebagai Kunci 
untuk Tetap Tumbuh 

Pasca Pandemi  
-Nina Lisanty- 
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salah satu jurnal terakreditasi peringkat 3 SINTA. Menemukan 
kebahagiaan lewat berkebun, sebagai penyemangat dan 
penyeimbang jiwa. 
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Kata “krisis” dalam bahasa Cina terdiri dari dua karakter, 

satu mewakili bahaya, yang lain peluang. Meski sentimen ini 

mungkin tidak sepenuhnya benar dalam hal linguistik, tetapi 

seringkali krisis memang menghadirkan pilihan dan peluang. Hal 

ini terutama tepat, dalam keadaan dunia di tengah pandemi 

seperti saat ini. Pandemi COVID-19 telah mengubah hampir 

setiap aspek kehidupan, dari individu (bagaimana orang hidup 

dan bekerja) hingga profesional (bagaimana perusahaan 

berinteraksi dengan pelanggan, bagaimana pelanggan memilih 

dan membeli produk dan layanan, bagaimana mengirimkan 

rantai pasokan).  

Suka atau tidak, dampak dari pandemi COVID-19 akan 

mengubah cara setiap individu berperilaku dan perusahaan 

melakukan bisnis secara mendasar selama beberapa tahun ke 

depan. Namun, di baliknya, krisis pun akan menciptakan peluang 

baru yang signifikan untuk pertumbuhan, meskipun hal ini sangat 

bervariasi tergantung industri.  

Krisis COVID-19 tampaknya memberikan pandangan 

sekilas ke dunia masa depan, dunia di mana digital telah menjadi 

pusat dari setiap interaksi, memaksa individu, pemerintah, dan 

perusahaan belajar, berkembang lebih cepat dari sebelumnya, 

dan melesat ke kurva adopsi teknologi hampir dalam satu 

malam. Dunia di mana saluran digital menjadi pilihan utama 

pengguna (dan, dalam beberapa kasus, satu-satunya).  

Cara individu, pemerintah, dan perusahaan belajar dari 

dan menyesuaikan diri dengan krisis hari ini akan sangat 
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mempengaruhi kinerja mereka di dunia yang berubah di masa 

depan, memberikan kesempatan untuk mempertahankan 

kegesitan dan ketangkasan masing-masing serta hubungan yang 

lebih dekat dengan orang lain, masyarakat, pelanggan, 

karyawan, dan pemasok. Mereka yang berhasil melewati krisis 

ini dan justru mampu menciptakan peluang dan mengambil 

keuntungan, kemungkinan akan lebih berhasil selama masa 

pemulihan dan seterusnya.  

Inovasi adalah tema utama selama dan pasca pandemi  

Sejarah telah menunjukkan, bagaimanapun, bahwa 

periode perubahan besar memiliki potensi untuk melepaskan 

gelombang inovasi, yang bisa menjadi hikmah penting untuk 

masa-masa yang sulit. Satu hal yang jelas di era pandemi, 

ratusan juta orang merangkul teknologi dengan cara baru, baik 

melalui pembelajaran daring, bekerja dari rumah, atau bahkan 

mendapatkan konsultasi kesehatan secara daring. Perusahaan 

juga beradaptasi dan berubah dengan cepat, mengidentifikasi 

peluang baru sebagai akibat dari perubahan sosial yang 

disebabkan oleh pandemi. Sisi positifnya, guncangan eksternal 

ini seringkali memiliki cara untuk merangsang inovasi, tidak 

hanya dengan secara langsung mendorong inovasi teknologi 

seperti penelitian vaksin dan tindakan pencegahan pandemi, 

tetapi juga dengan secara tidak langsung mendorong inovasi dan 

ide-ide baru dari individu, pemerintah, dan perusahaan. 

Kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Disadari maupun 

tidak, manusia akan menjadi paling inovatif justru di saat 
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menghadapi situasi yang paling sulit. Sekilas mungkin tampak 

kontra-intuitif, tetapi inovasi telah mengakar dalam cara-cara 

baru yang mendalam sebagai akibat dari pandemi COVID-19, 

yang meliputi:  

1. Digitalisasi 

Alat digital telah menunjukkan nilainya dalam membantu 

memerangi pandemi, terutama bagi individu. Pengguna internet 

berkembang dengan baik di sebagian besar negara di Amerika, 

Eropa, dan Asia sementara FinTech, integrasi teknologi ke dalam 

layanan keuangan, telah berkembang pesat selama pandemi dan 

membuat aktivitas komersial lebih mudah bagi usaha kecil dan 

individu. Pandemi ini tak ubahnya eksperimen dalam skala besar, 

yang menyediakan banyak ruang untuk menguji berbagai solusi.  

Contoh paling nyata digitalisasi dapat kita lihat dari 

penggunaan teknologi yang secara bertahap bergeser dari 

paradigma berbasis fisika ke paradigma berbasis fisika plus 

biologi. Singkatnya, ini berarti kemampuan, melalui biologi 

molekuler, untuk mengurutkan DNA dan RNA dan kemampuan 

untuk memprogram virus atau menyesuaikan DNA untuk 

mencegah atau mengobati penyakit dengan cara yang jauh lebih 

efektif. Contoh lainnya yang sangat dekat dengan kehidupan 

masing-masing individu saat ini adalah permintaan akan 

pengalaman virtual yang lebih mendalam, yang masih akan terus 

bertumbuh bahkan pascapandemi. Hampir semua dari kita telah 

merasakan bekerja, sekolah, dan mengadakan pertemuan dari 

rumah melalui internet, tetapi akan ada penekanan baru pada 
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pengalaman virtual yang lebih dalam yang dapat meniru dunia 

fisik di lingkungan virtual. 

Dari sisi perusahaan, banyak perusahaan publik maupun 

swasta akan mempercepat peralihan mereka ke cloud. Cloud 

adalah sebuah unit penyimpanan dokumen dan berkas secara 

digital, yang artinya dapat diakses dari berbagai perangkat digital 

yang memiliki koneksi internet. Perusahaan telah dan akan mulai 

menjalani proses digitalisasi dan melakukan migrasi perangkat 

lunak dan layanan ke cloud.  

2. Kolaborasi jarak jauh 

Karantina wilayah dan pembatasan sosial masyarakat 

memaksa orang untuk bekerja dari rumah di banyak bagian 

dunia, yang pada akhirnya juga mempercepat adopsi alat 

kolaborasi jarak jauh. Perlu diakui bahwa pandemi secara efektif 

mempercepat dan mempromosikan pengembangan pertemuan 

jarak jauh, pendidikan jarak jauh, jejaring sosial, online game, 

pembayaran digital, dan e-commerce. Sementara kita semua 

menantikan pandemi mereda, layanan ini tetap berpotensi di 

masa depan untuk terus digunakan karena kenyamanan dan 

kehandalannya.  

3. Kemampuan beradaptasi 

Seseorang atau sebuah perusahaan dinyatakan adaptif 

adalah ketika dapat berubah dengan cepat untuk mengatasi 

pasar baru yang tidak terkait. Sejak awal pandemi, beberapa 

perusahaan disebutkan di berbagai media malah 
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mengembangkan bisnis yang tak jarang bertolak belakang dari 

bisnis inti mereka, mulai dari produsen mobil yang memproduksi 

masker1 hingga perusahaan game yang mengembangkan 

pembelajaran online2. Dari mereka ini, kita belajar satu hal: 

bahwa reformasi mendorong fleksibilitas yang lebih besar, 

karena dinamisme dan kreativitas penting untuk membantu kita 

mengatasi dan berkembang di era pascapandemi. 

Langkah Nyata Inovasi 

Bukan rahasia bahwa inovasi sulit dilakukan oleh banyak 

individu dan perusahaan, terutama bagi yang telah mapan. Pada 

umumnya, mereka adalah pelaksana yang baik tapi bukan 

inovator handal, dan sebagian besar kurang berhasil dalam 

kegiatan yang mengandalkan kreativitas dan hanya berfokus 

kepada mengoptimalkan apa yang sudah ada. Para individu dan 

eksekutif perusahaan yang ingin membawa organisasi mereka 

melintasi jurang pemisah yang semakin besar antara inovator 

dan yang lamban harus mulai dengan komitmen untuk 

menjadikan inovasi sebagai bagian penting dari modal 

pertumbuhan dan kesuksesan masa depan, bukan harapan yang 

kabur atau opsi mundur. Itu berarti menanamkan inovasi di 

jantung tujuan mereka, mengarahkan sumber daya dan 

mengaturnya, dan membuat diri mereka dan tim mereka 

bertanggung jawab atas hasil. Singkatnya, setiap individu dapat 

 
1 https://otomotif.tempo.co/read/1320524/virus-corona-produsen-mobil-
listrik-byd-produksi-masker-medis  
2 https://globaleducationcoalition.unesco.org/Members/Details/61  

https://otomotif.tempo.co/read/1320524/virus-corona-produsen-mobil-listrik-byd-produksi-masker-medis
https://otomotif.tempo.co/read/1320524/virus-corona-produsen-mobil-listrik-byd-produksi-masker-medis
https://globaleducationcoalition.unesco.org/Members/Details/61


 
44  | Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Dengan Inovasi di Era Pandemi 
 

membuat kemajuan nyata menuju transformasi kinerja inovasi 

dalam waktu yang relatif singkat, asalkan bersedia mengambil 

langkah pertama: berkomitmen untuk berinovasi. Selanjutnya, 

bagi perusahaan, karena inovasi adalah upaya kompleks di 

seluruh perusahaan, maka diperlukan serangkaian praktik dan 

proses lintas sektor untuk menyusun, mengatur, dan 

mendorongnya.  

Lalu, apa saja langkah nyata untuk memupuk inovasi bagi 

individu, pemerintah, dan perusahaan setelah komitmen? 

Langkah penting berikutnya adalah sebagai berikut:  

1. Menumbuhkan Aspirasi 

Aspirasi berani Presiden John F. Kennedy pada tahun 1962 

untuk “pergi ke bulan dalam dekade ini” memotivasi sebuah 

bangsa ke tingkat inovasi yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Bagi individu, visi yang luas dapat menjadi katalis 

yang menarik, asalkan cukup realistis untuk merangsang 

tindakan. Namun dalam lingkungan pemerintahan dan korporat, 

bahkan kata-kata yang paling menginspirasi pun sering kali tidak 

cukup, tidak peduli berapa kali kata-kata itu diulang.  

Artinya, penting kiranya untuk menggabungkan aspirasi 

tingkat tinggi dengan perkiraan nilai yang harus dihasilkan 

inovasi untuk memenuhi tujuan pertumbuhan negara atau 

perusahaan. Mengukur "target inovasi untuk pertumbuhan," dan 

menjadikannya bagian eksplisit dari rencana strategis masa 

depan, membantu memperkuat pentingnya dan akuntabilitas 

inovasi. Target itu sendiri harus cukup besar untuk memaksa 
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para pembuat keputusan memasukkan investasi inovasi dalam 

rencana bisnis negara dan perusahaan.  

Inovasi secara inheren tentu saja berisiko, sehingga dapat 

dikatakan bahwa mendapatkan hasil maksimal dari inisiatif 

inovasi lebih tentang mengelola risiko daripada 

menghilangkannya. Karena tidak ada yang tahu persis di mana 

inovasi yang berharga akan muncul, para eksekutif harus 

menciptakan beberapa kondisi batas untuk ruang peluang yang 

ingin mereka jelajahi. Proses mengidentifikasi dan membatasi 

ruang-ruang ini dapat menjalankan keseluruhan dari visi intuitif 

masa depan hingga analisis strategis yang diteliti dengan cermat. 

Memprioritaskan ruang-ruang ini dengan cermat juga 

memungkinkan pemerintah dan perusahaan dapat menilai 

apakah mereka memiliki cukup investasi di balik peluang paling 

berharga mereka. 

Setelah peluang ditentukan, pemerintah dan korporat 

membutuhkan transparansi tentang apa yang sedang dikerjakan 

dan proses tata kelola yang terus-menerus yang mengevaluasi 

tidak hanya nilai, waktu, dan risiko yang diharapkan tetapi juga 

komposisi keseluruhannya. Tidak ada kombinasi yang benar 

secara universal. Sebagian besar negara dan perusahaan mapan 

melakukan kesalahan dengan membebani saluran inovasi 

mereka dengan proyek yang relatif aman, jangka pendek, dan 

bertahap yang memiliki sedikit peluang untuk mewujudkan 

target pertumbuhan mereka atau tetap berada dalam parameter 

risiko. Beberapa menyebarkan diri mereka sendiri di terlalu 
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banyak proyek alih-alih berfokus pada proyek yang memiliki 

potensi sukses tertinggi. 

Solusinya? Aspirasi harus sejalan dengan wawasan, 

pandangan, dan pola pikir tiga bidang secara metodis dan 

sistematis, yaitu masalah, teknologi yang memungkinkan 

sebagai solusi, dan model bisnis atau pola kerja yang 

menghasilkan keuntungan. Argumennya adalah bahwa hampir 

setiap inovasi yang berhasil terjadi di persimpangan ketiga 

elemen ini. Negara dan perusahaan yang secara efektif 

mengumpulkan, mensintesis, dan “bertabrakan” dengan 

ketiganya memiliki kemungkinan sukses tertinggi. 

2. Melakukan Percepatan 

Antibodi virulen merusak inovasi di banyak negara dan 

perusahaan besar. Acapkali, negara dan perusahaan justru 

menghalangi upaya mereka sendiri untuk berinovasi dengan 

proses tata kelola yang terlalu berbelit dan berisi birokrasi 

menyesakkan. Jelas, ada keseimbangan yang harus dijaga: 

birokrasi harus dikendalikan, kolaborasi lintas fungsi, siklus 

pembelajaran berkelanjutan, dan jalur keputusan yang jelas 

yang membantu memungkinkan inovasi. Para eksekutif dengan 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang tepat adalah 

faktor penting selanjutnya, untuk membuat keputusan pada 

waktu yang tepat, sehingga inovasi terus bergerak dengan cara 

yang menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, 

tanpa memaparkan negara dan perusahaan pada risiko yang 

tidak perlu. 
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Lebih lanjut, beberapa ide dan inovasi, seperti misalnya 

banyak aplikasi ponsel cerdas, ditujukan untuk ceruk pasar 

(niche market). Lainnya, seperti jejaring sosial, bekerja dalam 

skala global. Penting khususnya bagi negara dan perusahaan 

untuk mempertimbangkan secara eksplisit besarnya dan 

jangkauan yang tepat dari ide yang diberikan untuk memastikan 

bahwa sumber daya dan risiko yang tepat terlibat dalam 

mencapai tujuan. Sumber daya dan kemampuan harus 

dikerahkan untuk memastikan produk atau layanan baru dapat 

ditransfer dengan cepat pada volume dan kualitas yang 

diinginkan. Sarana prasarana dan lainnya harus siap untuk 

melaksanakan peluncuran yang cepat dan penuh.  

3. Menuju Perkembangan dengan Kolaborasi 

Inovasi membutuhkan kolaborator eksternal. Aliran bakat 

dan pengetahuan tentu saja melampaui batas-batas geografis 

dan perusahaan. Para inovator sukses mencapai kelipatan yang 

signifikan yang diinvestasikan dalam inovasi dengan mengakses 

keterampilan dan bakat orang lain. Dengan cara ini, mereka 

mempercepat inovasi dan menemukan cara baru untuk 

menciptakan nilai bagi masyarakat, pelanggan, dan mitra. Meski 

demikian, kolaborasi cerdas dengan mitra eksternal lebih dari 

sekadar mencari ide dan wawasan baru. Kolaborasi tentunya 

melibatkan berbagi biaya dan menempuh perjalanan yang tidak 

mudah.  

Para inovator berkinerja tinggi bekerja keras untuk 

mengembangkan ekosistem yang membantu memberikan 
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manfaat ini. Mereka berusaha untuk menjadi mitra pilihan, 

meningkatkan kemungkinan bahwa ide-ide dan orang-orang 

terbaik akan datang kepada mereka. Untuk itu mereka umumnya 

melakukan pendekatan yang sistematis. Pertama, penting untuk 

mencari tahu tentang mitra yang sudah bekerja sama selama ini. 

Kemudian mereka memutuskan jaringan mana—katakanlah, 

empat atau lima di antaranya—yang idealnya diperlukan untuk 

mendukung strategi inovasi mereka. Langkah ini membantu 

mereka untuk mempersempit dan memfokuskan upaya 

kolaborasi. Inovator yang kuat juga secara teratur meninjau 

jaringan, memperluas, dan memangkas sebagaimana mestinya 

dan menggunakan insentif canggih dan struktur kontrak untuk 

memotivasi mitra berkinerja tinggi.  

Inovasi Oleh dan Untuk Indonesia  

Bagaimana negara atau korporat terkemuka merangsang, 

mendorong, mendukung, dan menghargai perilaku dan 

pemikiran inovatif di antara kelompok orang yang tepat? Negara 

dan korporat terbaik menemukan cara untuk menanamkan 

inovasi ke dalam serat budaya mereka, dari inti hingga pinggiran. 

Mereka memulai dengan aspirasi yang menjalin hubungan erat 

antara inovasi, strategi, dan kinerja. Kemudian pikiran terfokus 

terhadap target, misalnya target keuangan untuk inovasi dan 

mendefinisikan ruang pasar. Saat aspirasi tersebut menjadi nyata 

melalui proyek individu, para pemimpin inovasi mengklarifikasi 

tanggung jawab menggunakan insentif dan penghargaan yang 

sesuai. 
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Tujuh puluh enam tahun pasca kemerdekaan, Indonesia 

masih perlu belajar banyak. Perubahan sangat diperlukan untuk 

mempromosikan kolaborasi, pembelajaran, dan eksperimen. 

Indonesia diberkahi dengan sumberdaya berlimpah dan 

potensial untuk terus dikembangkan, baik secara alam maupun 

manusia. Negara harus membantu warga untuk berbagi ide dan 

pengetahuan secara bebas, dapat dengan menyediakan wadah 

untuk tim yang mengerjakan berbagai jenis inovasi di tempat 

yang sama.  

Para eksekutif di negara ini, selayaknya manajer di suatu 

perusahaan perlu meninjau struktur tim proyek untuk 

memastikan mereka selalu melakukan regenerasi, memastikan 

bahwa pelajaran yang dipetik dari kesuksesan dan kegagalan 

ditangkap dan diasimilasi, dan mengakui upaya inovasi bahkan 

ketika mereka gagal. Penghargaan terhadap karya dan inovasi 

seringkali hanya ada saat inovasi tersebut “berhasil”, akan tetapi 

bahkan saat “belum berhasil” sekalipun, inovasi merupakan buah 

pemikiran anak bangsa yang mahal harganya. 

Kolaborasi dan eksperimen internal dapat memakan waktu 

bertahun-tahun untuk dibangun, terutama di banyak sektor 

penting yang matang dengan budaya dan cara kerja yang kuat 

di Indonesia. Peran negara adalah mungkin dapat dengan 

memfasilitasi berdirinya "garasi inovasi" di mana kelompok-

kelompok kecil dapat mengerjakan proyek-proyek penting yang 

tidak dibatasi oleh lingkungan kerja normal sambil membangun 

cara kerja baru yang dapat ditingkatkan dan diserap ke dalam 
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lingkup yang lebih besar. Kita dapat mengambil contoh dari 

lembaga milik negara lain, NASA misalnya, memiliki sepuluh 

pusat lapangan terpisah. 

Memang tidak mudah bagi banyak warga negara ini untuk 

menemukan kembali diri mereka sebagai inovator terkemuka. 

Terlalu banyak rutinitas tetap dan faktor budaya yang dapat 

menghalangi. Bagi mereka yang melakukan upaya tersebut, 

keunggulan inovasi sering kali dibangun dalam upaya multi tahun 

yang menyentuh banyak pihak. Setiap anak bangsa yang ingin 

melakukan perjalanan ini perlu memaksimalkan kemungkinan 

keberhasilannya dengan mempelajari secara cermat dan 

mengasimilasi dengan tepat praktik-praktik unggulan para 

inovator berkinerja tinggi. Secara bersama-sama, bukan tidak 

mungkin untuk membentuk sistem operasi penting untuk inovasi 

dalam struktur dan budaya Indonesia dengan satu tujuan utama: 

mewujudkan Indonesia tangguh yang tumbuh dengan inovasi 

meski di era pandemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Dengan Inovasi di Era Pandemi|  51 
 

 

(5) 

 

Inovasi Pertanian Jalan 
Menuju Indonesia Kuat 

di Masa Pandemi 
Covid-19  

-Nugraheni Hadiyanti- 

 

 

Dosen program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian 

Universitas Kadiri. Kelahiran Solo, anak ke-7 dari 8 bersaudara. 

Pertanian Maju Indonesia Jaya 

 



 
52  | Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh Dengan Inovasi di Era Pandemi 
 

Peradaban saat ini semakin dinamis, dimana perkembangan 

teknologi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Kemajuan  

teknologi dan komunikasi melahirkan berbagai inovasi di 

berbagai bidang kehidupan. Inovasi bisa diartikan menciptakan 

sesuatu yang baru atau mengubah menjadi sesuatu yang baru. 

Inovasi bisa juga berarti menganggap sesuatu baru padahal 

bukan sesuatu yang baru. Sebagian masyarakat yang 

mobilitasnya tinggi, adanya inovasi sebagai hal yang wajar 

karena inovasi akan terus berkembang. Sebaliknya bagi 

masyarakat pedesaan pada umumnya atau yang belum 

tersentuh teknologi, adanya inovasi belum tentu bisa diterima 

dan butuh proses untuk bisa menerima sebuah inovasi. Bagi 

masyarakat luas, inovasi yang bisa diterima biasanya adalah 

yang memberikan keuntungan, sederhana artinya tidak rumit 

aplikasinya, kesesuaian dengan kebutuhan dan terjangkau. 

Adopsi inovasi oleh masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor 

diantaranya adalah latar belakang pendidikan, umur, 

pengalaman dan lingkungan. Proses adopsi inovasi bagi sebagian 

besar masyarakat tidaklah mudah sehingga membutuhkan waktu 

relatif lama. Adanya inovasi di berbagai bidang mampu 

menjawab permasalahan kehidupan dalam berbagai kondisi 

tidak terkecuali masa pandemi Covid-19. 

Perkembangan inovasi pertanian di Indonesia terus 

berkembang dari waktu ke waktu untuk meningkatkan produksi 

pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Petani di Indonesia 

sebenarnya sudah mempunyai daya inovatif cukup tinggi dalam 
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usaha taninya. Penggunaan pupuk kandang sebagai input 

pertanian merupakan contoh inovasi pertanian sederhana yang 

sudah diterapkan sejak jaman dahulu. Budidaya tanaman 

dengan sistem tumpang sari juga termasuk inovasi pertanian 

yang masih diterapkan sampai sekarang. Yang menjadi 

permasalahan adalah inovasi pertanian yang disebutkan diatas 

belum didukung dengan teknologi yang lebih efektif dan efisien 

baik dalam proses produksi maupun pasca produksi. 

Di masa pandemi Covid 19 seperti sekarang ini, pertanian 

merupakan sektor penting penopang perekonomian Nasional 

karena termasuk salah satu yang tidak terdampak adanya 

pandemi. Sektor pertanian dengan berbagai inovasinya mampu 

menggeliatkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat baik 

secara individu, skala rumah tangga maupun bisnis pertanian. 

Masa pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat di 

luar rumah mendorong orang menyalurkan hobi 

berkebun/bertanam dengan berbagai inovasi budidaya tanaman. 

Bagi masyarakat yang mempunyai pekarangan luas 

memanfaatkannya dengan menanam lumbung hidup, warung 

hidup dan apotik hidup. Lumbung hidup menyediakan bahan 

makanan sumber karbohidrat (umbi-umbian) baik sebagai 

pengganti makanan pokok (beras) atau makanan cemilan. 

Warung hidup menyediakan bahan untuk sayuran dan buah-

buahan sedangkan apotik hidup menyediakan bahan tanaman 

obat. Adanya lumbung hidup, warung hidup dan apotik hidup di 

setiap rumah akan menguatkan ketahanan pangan rumah 

tangga apalagi di masa pandemi Covid-19. Masyarakat dapat 
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mencukupi kebutuhan pangan dari hasil pekarangan yang 

beragam dan secara ekonomi menguntungkan karena 

mengurangi pengeluaran rumah tangga. Tanaman obat yang 

biasanya jarang dikonsumsi, di masa pandemi Covid-19 banyak 

dicari dan harganya relatif mahal. Dengan adanya tanaman obat 

di pekarangan sangat berguna untuk kesehatan yaitu 

meningkatkan ketahanan tubuh dan mencegah penularan Covid-

19.  

Inovasi budidaya tanaman di pekarangan bisa 

memanfaatkan limbah rumah tangga untuk pupuk organik dan 

tumbuh-tumbuhan sekitar, seperti: daun sirsak, daun pepaya 

sebagai biopestisida. Semua input pertanian baik benih/bibit, 

pupuk organik dan pestisida bisa diperoleh dengan mudah dan 

biaya relatif murah sedangkan hasilnya bisa memenuhi 

kebutuhan rumah tangga dan menguntungkan secara ekonomi, 

sosial, kesehatan, dan ekologis. Masyarakat yang mempunyai 

pekarangan sempit biasanya memanfaatkannya dengan 

menanam berbagai macam tanaman hias untuk mempercantik 

rumah agar  betah di rumah. Dari hasil bertanam tanaman hias 

tidak sedikit masyarakat yang mengembangkannya menjadi 

bisnis tanaman hias.  

Inovasi pertanian yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan 

adalah urban farming (pertanian kota). Urban farming dalam 

kegiatannya menerapkan metode produksi secara intensif, 

memanfaatkan sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk 

menghasilkan produk pertanian. Produk pertanian yang 
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dihasilkan dikemas dengan baik kemudian dijual dan 

didistribusikan ke wilayah perkotaan. Proses distribusi jauh lebih 

cepat dan kualitas produk jauh lebih baik dibandingkan produk 

pertanian yang berasal dari luar daerah. Hal inilah yang menarik 

minat konsumen terhadap produk urban farming, disamping 

harganya yang relatif lebih murah karena pemangkasan biaya 

pada proses distribusi. Tanaman yang dibudidayakan dalam 

urban farming biasanya tanaman hortikultura (termasuk sayuran 

dan buah-buahan) yang umur panennya relatif cepat. Budidaya 

tanamannya menggunakan sistem hidroponik, vertikultur 

maupun bertanam di atap. Dalam urban farming juga 

memanfaatkan limbah perkotaan baik limbah organik maupun 

non organik. Pengelolaan limbah perkotaan dalam urban farming 

menerapkan sistem efisiensi melalui recycle, reduce dan reuse 

(3R) sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Adanya 

urban farming memberikan nilai ekonomi, sosial, estetika, 

ekologis bahkan wisata bagi masyarakat baik saat kondisi normal 

maupun adanya pandemi Covid-19. Urban farming menjadi 

solusi bagi masyarakat perkotaan terlebih pada masa pandemi 

Covid-19 untuk ketersediaan pangan rumah tangga dalam 

mendukung ketahanan pangan Nasional. 

Pengembangan inovasi pertanian untuk meningkatkan 

kapasitas pertanian di Indonesia juga dilakukan dengan 

membuka areal pertanian baru maupun pemanfaatan lahan 

rawa. Lahan pertanian baru baik di Jawa maupun luar Pulau Jawa 

masih luas dan belum banyak dikembangkan, begitu juga 

dengan lahan rawa. Apabila lahan pertanian baru dan lahan rawa 
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dikelola dengan baik dengan sistem budidaya yang tepat mampu 

menghasilkan produksi pertanian yang besar dalam mendukung 

ketahanan pangan Nasional. Dalam pengelolaan lahan pertanian 

baru dan lahan rawa dibutuhkan inovasi pertanian berupa 

teknologi dan mekanisasi pertanian sehingga lebih efektif dan 

efisien. Adanya mekanisasi pertanian dan penggunaan teknologi 

untuk menyelesaikan permasalahan proses produksi pertanian 

sehingga hasil maksimal.  

Teknologi dan mekanisasi pertanian sangat diperlukan 

dalam mendukung kegiatan usaha pertanian yaitu mengurangi 

beban kerja fisik manusia sehingga kapasitas kerja meningkat 

dan kualitas kerja lebih baik. Tujuan utama dari peningkatan 

teknologi dan mekanisasi pertanian adalah meningkatkan 

efektivitas, produktivitas dan kualitas hasil pertanian. 

Peningkatan produksi pertanian dengan adanya teknologi dan 

mekanisasi pertanian ditunjukkan dari luas lahan yang 

diusahakan, hasil persatuan luas lahan dan jumlah pertanaman 

per satu periode. Dengan mekanisasi pertanian, pengerjaan 

lahan lebih mudah dan luasan lahan yang dikerjakan lebih luas 

dibandingkan pengerjaan secara konvensional. Luasan lahan 

yang diusahakan semakin luas maka jumlah tanaman semakin 

banyak dan hasilnya lebih besar. Penggunaan teknologi modern 

dan mekanisasi pertanian yang sesuai menjadi hal penting yang 

harus dilakukan salah satunya untuk mendorong minat generasi 

muda dalam usaha pertanian. Keikutsertaan dan keterlibatan 

generasi muda dalam usaha pertanian yang besar menjadi 
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tombak maju dan berkembangnya pertanian Indonesia dalam 

mewujudkan kedaulatan pangan.  

Pengembangan diversifikasi pangan lokal juga merupakan 

inovasi pertanian yang penting dilakukan. Hal ini mengingat 

semakin besar kebutuhan pangan khususnya beras yang harus 

tersedia seiring meningkatnya jumlah penduduk. Diversifikasi 

pangan lokal memberikan pilihan pangan yang beragam dengan 

gizi yang baik dan menyehatkan. Banyak komoditas pertanian di 

Indonesia yang potensial dikembangkan sebagai bahan pangan 

pengganti beras, diantaranya adalah gandum, sorgum, berbagai 

macam umbi-umbian. Bahan pangan pengganti beras tersebut 

selain mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah dengan beras 

juga pembudidayaannya lebih sederhana dan adaptif terhadap 

lingkungan kering. Upaya diversifikasi pangan lokal selain dalam 

rangka mengurangi kebutuhan pangan khususnya beras juga 

untuk peningkatan gizi masyarakat dan nilai tambah potensi 

lokal. Program diversifikasi pangan potensi lokal merupakan 

program Nasional yang mendorong berbagai pihak di daerah 

berperan serta mengembangkan potensinya demi kesejahteraan 

masyarakat. Diversifikasi pangan lokal menyediakan pangan 

yang sehat dan bergizi, ketersediaannya mencukupi menuju 

ketahanan pangan Nasional dalam menjadikan Indonesia kuat. 

Inovasi pertanian lainnya yang sedang digalakkan dan 

menjadi program Kementrian Pertanian adalah smart farming 

yaitu metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Smart farming 

selain berbasis teknologi juga mengutamakan pengelolaan lahan 
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dan tanaman berdasarkan data yang terukur. Kebutuhan apa 

saja yang harus dipersiapkan dan kegiatan apa saja yang harus 

dilakukan agar produksi maksimal. Teknologi yang digunakan 

pada smart farming adalah drone penyemprot pupuk dan 

pestisida, drone untuk pemetaan lahan dan alat sensor tanah dan 

cuaca. Teknologi ini diharapkan bisa diadopsi oleh semua daerah 

dengan tujuan pengembangan potensi pertanian sesuai dengan 

kearifan lokal di masing-masing daerah. Walaupun pembiayaan 

untuk teknologi smart farming tidak kecil akan tetapi 

kemampuan daerah sangat memungkinkan pengadaannya. 

Smart farming sebagai program terintegrasi antara pertanian, 

peternakan, perikanan, perkebunan yang berpeluang besar 

pengembangan potensi masing-masing daerah dan peningkatan 

ekspor pertanian ke negara lain. Program smart farming juga 

bertujuan untuk menarik minat generasi muda menjadi 

wirausaha pertanian dan mengembangkan pertanian Indonesia. 

Wirausaha pertanian muda maupun keterlibatan anak-anak 

muda dalam usaha pertanian sangat penting untuk kemajuan 

pertanian modern saat ini. Anak-anak muda mempunyai 

kemampuan dalam menjalankan teknologi dan mekanisasi 

pertanian untuk melakukan proses produksi pertanian. Dari 

program smart farming peningkatan produksi pertanian tercapai 

untuk mewujudkan ketahanan pangan Nasional dan menjadikan 

Indonesia kuat dalam menghadapi kondisi apapun tidak 

terkecuali masa pandemi Covid-19. 
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Indonesia adalah satu negara kepulauan yang terbesar. 

Menurut data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, 

Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan Badan Pusat 

Statistik, Indonesia memiliki 17.504 Pulau-pulau di Indonesia 

yang tersebar di berbagai provinsi. Provinsi yang dimiliki pulau 

terbanyak adalah Kepulauan Riau dengan jumlah 2.408 pulau. 

Lalu urutan kedua adalah Papua Barat dengan 1.945 dan urutan 

ketiga adalah Maluku Utara dengan 1.474 pulau. Sementara 

provinsi yang paling sedikit memiliki pulau adalah Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan 19 pulau dan Jambi 19 pulau. 

Adapun luas wilayah Indonesia mencapai 1,91 juta km persegi 

yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan 

jumlah penduduk diperkirakan mencapai 265 juta jiwa (Rahma, 

2020). 

Selain menjadi salah satu negara kepulauan terbesar, 

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai 

Sumber Daya Alam yang melimpah yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber Daya Alam yang 

dimiliki oleh Indonesia adalah termasuk komponen Sumber Daya 

Alam biotik dan sumberdaya alam abiotik. Komponen Sumber 

Daya Alam biotik adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. 

Sedangkan komponen sumber daya alam abiotik adalah minyak 

bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Namun, 

populasi manusia, inovasi teknologi, dan kemajuan peradaban, 

serta revolusi industri telah membawa manusia pada era 

pendayagunaan Sumber Daya Alam sehingga persediaannya 
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berkurang secara terus-menerus, terutama pada satu abad 

belakangan ini (Maddinsyah, Kustini, & Syakhrial, 2018). 

Indonesia yang kaya terhadap Sumber Daya Alam dan ada 

beberapa populasi manusia yang memanfaatkannya, namun 

sebenarnya pemanfaatannya tersebut masih masih kurang 

maksimal sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok 

dalam negeri masih kurang. Keadaan ini cenderung membuat 

harga beberapa komoditas menjadi sangat mahal. Besarnya 

permintaan komoditas bahan pokok yang belum sebanding 

dengan produksi dalam negeri sendiri membuat pemerintah 

mengambil kebijakan untuk mencukupi kebutuhan pokok 

komoditas sehari-hari dalam negeri dan untuk mengendalikan 

harga pemerintah harus selalu mengimpor kebutuhan bahan 

komoditas dari negara luar. 

Namun, ditengah kebijakan pemerintah yang memilih 

untuk mengimpor barang komoditas kebutuhan pokok pangan 

membuat beberapa pelaku usaha / petani merasa dirugikan 

karena membuat harga hasil panen menjadi lebih murah. Hal itu 

dirasakan karena dalam menjalankan proses bisnisnya, petani 

juga membutuhkan biaya yang besar untuk mengolah lahan 

pertaniannya. Misalnya untuk membajak sawah, membeli pupuk, 

pembibitan, perawatan, dan proses panen, semua membutuhkan 

biaya yang cukup tinggi. 

Sedangkan di sisi lain, ketika harga hasil panen tinggi/ 

mahal, masyarakat juga enggan untuk membeli barang tersebut 

dalam jumlah yang besar. Hal itu membuat pemerintah berupaya 
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untuk menjalankan ekosistem perekonomiannya, pemerintah 

memberlakukan kegiatan impor. Karena ditengah rendahnya 

harga barang impor dan  juga dengan kualitas yang terjamin 

merupakan nilai tambah tersendiri.  

Dalam keadaan pandemi seperti yang dihadapi saat ini, 

maka kebijakan harga dan stok menjadi kunci keberhasilan untuk 

menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, 

terobosan baru sangat diperlukan agar negara ini mempunyai 

stok kebutuhan pokok yang melimpah yang dihasilkan dari petani 

dalam negeri sendiri. 

Indonesia adalah negara maritim, tanahnya yang subur 

dan banyak dialiri oleh sungai – sungai kecil dengan Sumber 

Daya Alam yang melimpah. Namun  dengan Sumber Daya Alam 

yang melimpah, syarat lain yang harus terpenuhi adalah Sumber 

daya Manusia yang berkompeten dan bersinergi. Oleh sebab itu 

pemerintah harus membentuk Sumber Daya Alam tersebut 

terlebih dahulu dengan pelatihan – pelatihan, bimbingan dan 

dukungan, mensinergikan segala bentuk kegiatan pengolahan 

mulai awal persiapan lahan, pembibitan, perawatan hingga 

pemanenan. 

Dengan keunggulan Indonesia sebagai negara maritim, 

Indonesia bisa memperoleh 90%  untuk memenuhi kebutuhan 

pokok. Ini merupakan peluang bisnis, lewat dukungan semua 

pemangku kepentingan, maka pengembangan pertanian dan 

peternakan (agri) di Indonesia bisa maksimal. Namun sangat 

disayangkan, saat ini Indonesia berada di posisi 19 sebagai 
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negara impor di dunia dengan market share hanya 0,62%. 

Sementara pengimpornya adalah negara Cina, Thailand dan 

Filipina. 

Indonesia harus memperkuat pasar dalam negeri dengan 

menaikkan peluang pasar ekspor sehingga Indonesia bisa 

menjadi sebagai produsen dan eksportir. Oleh karena itu, selain 

memperluas jangkauan pasar keluar negeri, pemerintah juga 

harus menyiapkan sejumlah agenda bisnis atau aksi korporasi 

kedepannya. Salah satunya mendorong pertanian individual 

menjadi pertanian yang saling terkait. Integrasi berbagai sektor 

seperti sektor pertanian, peternakan, dll harus menjadi gaya 

hidup baru sehingga bisa menjangkau lebih banyak konsumen.  

Maka, Indonesia harus mampu merinci mengenai 

rencana perluasan pasar ekspor luar negeri dengan 

meningkatkan hasil panen dalam negerinya. Sehingga, produk 

lokal Indonesia  dapat dimanfaatkan untuk membangun 

perekonomian negara dengan memanfaatkan setiap hubungan 

Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia  sehingga bisa 

disebut dengan local supply chain.  

Contoh integrasi yang dapat menghasilkan produk yang 

dapat memperluas pasar adalah sektor pertanian (tanaman 

padi). Padi merupakan tanaman semusim, berumur pendek 

kurang dari 1 tahun. Keseluruhan organ padi terbagi menjadi 2 

kelompok yaitu vegetatif dan generatif. Bagian – bagian vegetatif 

meliputi akar, batang dan daun sedangkan bagian generatif 

terdiri dari malai, gabah, dan bunga. Tanah yang baik untuk 
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tumbuhan padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi pasir, 

debu, lempung dalam perbandingan tertentu dan air dalam 

jumlah yang cukup. 

Pemanfaatan tanaman padi : 

1. Beras 

2. Dedak/ bekatul diperoleh dari hasil penggilingan padi 

yang banyak dipakai sebagai bahan formulasi pakan ikan/ 

ternak. Bahan yang terkandung dalam dedak adalah:  

- Kulit padi atau gabah yang banyak mengandung serat 

kasar dan mineral 

- Selaput putih yang mengandung protein, Vitamin B1 

dan lemak 

- Bahan karbohidrat yang mudah dicerna. 

3. Batang dan daun untuk pakan ternak secara langsung. 

Dari hasil tanaman padi juga bisa dipakai untuk penggemukan 

ternak dengan cara: 

- Pakan diperoleh dari hasil limbah pertanian. 

- Pakan diolah dengan cara fermentasi dengan 

menambahkan probiotik dalam pakan. 

- Hewan ternak yang mengkonsumsi pakan olah 

fermentasi akan mendapatkan gizi yang cukup 

sehingga lebih cepat besar. 
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- Hewan ternak yang mencukupi bobot yang cukup, 

bisa memberi daging yang baik. 

Dari salah satu contoh di atas, maksud dari pengolahan 

Sumber Daya Alam yang terintegrasi adalah setiap komponen 

yang merupakan hasil dari sektor pertanian dan yang dimaksud 

disini adalah contoh tanaman padi, dapat dimanfaatkan dengan 

diolah kembali dan tidak ada yang terbuang sehingga bisa dijual 

ke masyarakat.  

Apalagi, dalam masa pandemi Covid-19 seperti yang 

dirasakan saat ini, permintaan kebutuhan pokok naik, produk-

produk pokok berbahan dasar beras, jagung, kedelai, daging 

juga semakin naik. Sehingga, dengan bisa menciptakan produk 

hasil olahan Sumber Daya Alam di Indonesia dan mengolah 

setiap bagian di dalamnya akan dapat menjadikan pemasukan 

bagi masyarakat Indonesia apalagi dengan didukung usaha 

pemerintah juga dalam memperluas pasar ekspor. 

Peluang memasarkan produk terutama pada era digital 

saat ini juga menjadi salah satu kekuatan karena masyarakat 

saat ini lebih cenderung untuk mencari dan membeli barang 

secara online sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi para 

petani/ peternak atau sektor lainnya menyasar generasi Z.  
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Marilah kita sejenak keluar dari rumahmu, bukalah 

jendelamu, larilah ke belakang rumahmu, bukalah pintu 

belakang. Rasakan hawa udara segar yang mengalir yang 

engkau rasakan. Berdirilah sejenak dan tetaplah disitu beberapa 

saat. 1 menit sudah berlalu, 2 menit sudah berlalu, 3 menit sudah 

berlalu, 10 menit berlalu. Bagaimana yang engkau rasakan, 

betapa segarnya udara di sekelilingmu, tampak luar biasa kamu 

dengan udara yang mengalir di tubuhmu, tampak segar bukan. 

Tersenyumlah dan tersenyumlah, hari ini engkau berkata dalam 

hatimu aku akan berhasil hari ini dengan sukses, pasti bisa. 

Sepintas pikiran berlalu teringat nan jauh disana yang sedang 

terbaring  dengan selang oksigen. Oh betapa syukur terungkap 

dalam batinku yang teramat sangat. Coba kita mulai menghitung 

dengan harga per tabung oksigen Rp 1,5 juta, sedangkan 

manusia normalnya membutuhkan 11000 liter, jadi setiap hari 

membutuhkan oksigen saja Rp 16,5 juta. Apabila dalam keadaan 

sakit tentu akan lebih mahal lagi, sedangkan setiap hari kita 

diberi ketersediaan oksigen yang melimpah setiap hari dan kita 

tidak menyadari, sesuatu yang kita perlukan secara gratis 

tersedia di sekitar kita. Bacalah alhamdulilah, alhamdulilah dan 

alhamdulillah. 

Cobalah melihat keluar pemandangan di luar. Tampak langit 

akan mulai menampakkan sinarnya, langit yang gelap terurai 

dengan sinar merah dan putih menampakkan secara perlahan, 

lalu menyinari tanaman hijau yang sedang malu malu 

menampakan bunga yang bermekaran warna warni, rumput 

hijau dengan semilir angin yang meniup perlahan, daratan tanah 
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yang menampak warna coklat hitam bertapak, burung burung 

bernyanyi saling bersiul menyahut satu sama lain, terbang 

kesana kemari mengejar kawan yang ingin bermain, menghias 

langit dengan tarian pelukis awan yang indah, kupandang bawah 

terlihat barisan semut yang berbondong bondong, ingin rasanya 

bercampur padu membantu mereka memanggul bersama 

makanan mereka, memandang ke atas terlihat awan putih yang 

terlihat menyapa, embun pagi yang pelan pelan hilang oleh 

pancaran sinar matahari yang datang,  seakan menuntun setiap 

sanubari untuk melangkah bergerak maju dengan penuh senyum 

dan yakin hari ini aku bisa. 

Kemudian ku melangkah setapak demi setapak, teringat  

dulu pernah menahan badan yang terasa sakit. Rasanya ingin 

selalu mengucapkan alhamdulilah, alhamdulilah. Tanganku mulai 

digerakkan, ke atas beberapa kali, kebawah beberapa kali. Kaki 

digerakkan ke depan, ke belakang beberapa langkah, alangkah 

nikmatnya bisa bergerak leluasa dengan lega. Mata bisa melihat, 

membaca dan memandang jauh disana. Baca alhamdulilah. 

Ku Berjalan melangkah aku bekerja. Di jalan terlihat orang 

beraktivitas mencari sesuap nasi. Di lampu merah ada seorang 

pengemis yang meminta sambil menggendong bayi, kemudian 

pengendara memberi 500 rupiah, 1000 rupiah. Alangkah 

senangnya mereka mendapatkan uang tersebut. Kupikir apakah 

mereka bisa makan cukup setiap harinya, bagaimana anak 

mereka bersekolah. Teringat di TV diberitakan seorang pengemis 

memiliki uang yang banyak, rumah besar, sapi yang banyak, 
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akan tetapi tidak sedikit juga mereka tidur di kolong jembatan, 

tidur sembarangan di jalan dan kedinginan, entah bagaimana 

bisa kubayangkan hal itu. Ada juga seorang yang kaya raya, 

dengan memiliki rumah mewah yang banyak, memiliki banyak 

mobil bahan ferari akan tetapi hidupnya tidak bahagia, kemudian 

tersandung korupsi dan hidupnya dipenjara. Ada juga orang 

yang bekerja perminyakan di laut dengan standar gaji yang 

tinggi, akan tetapi mereka jarang pulang ketemu dengan 

keluarganya. Ada juga seorang kontraktor dengan kemewahan 

mobil rumah, akan tetapi sering mengurangi standard volume 

kerja dan kualitas yang kurang bagus. Semua ini terjadi di sekitar 

lingkungan kita. Bagaimana mereka membuat standard bahagia, 

tergantung sejauh mana mereka memiliki tingkatan ilmu dan 

kedalaman pengalaman yang mereka dapatkan. Ada juga yang 

jarang mendapatkan pekerjaan, akan tetapi mereka merasa 

cukup, rasa syukur yang tinggi dan bahagia dengan kehidupan 

mereka. Rasa Bahagia ini yang sebenarnya kita akan mencari 

terus sampai akhir hayat ini,bagaimana bisa merasakan 

kebahagiaan  dunia dan akhirat. Tentunya pengalaman yang 

didapat akan jauh lebih meresap daripada mencari ilmu yang 

secara teoritis masih dicari kebenarannya. 

Begitulah kita, ada 2 sisi yang sering menghantui kita setiap 

harinya. Apa yang harus kita lakukan dan putuskan setiap waktu. 

Apakah kita akan memilih yang baik atau yang buruk. Yang 

tampak baik sering dipandang baik oleh beberapa orang, tapi 

yang dipandang buruk belum tentu baik bagi kita. Satu hal 

contoh saat kita menginginkan sebuah rumah, maka Sebagian 
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beberapa orang harus berhutang demi mendapatkan sebuah 

rumah impian atau mobil idaman. Ada satu sisi bahwa berhutang 

dengan bunga adalah haram, dan satu sisi bahwa kalau tidak 

mendapatkan rumah hari ini, kapan lagi mendapatkan rumah. 

Ada segelintir orang yakin dengan keyakinannya dengan berdoa 

dan usaha walaupun sedikit mereka mampu mewujudkannya. 

Tidak sedikit orang berjualan dipasar dengan gaji yang tidak 

seberapa mampu menyekolahkan anaknya sampai sarjana dan 

cumlaude. Tidak sedikit cerita yang mengisahkan orang yang 

dianggap tidak mampu, akan tetapi mereka bisa umroh dan rasa 

haru hormat ku sempatkan kepada mereka yang dapat melalui 

hal itu. Akan tetapi tidak sedikit juga kakak yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap dan gaji pas pasan, mampu 

membuat sukses adik adiknya bisa bersekolah sampai tamat 

kedokteran. Ada juga yang mempunyai rumah, jabatan tinggi, 

gaji ratusan juta akan tetapi hidupnya singkat dan banyak 

hutang. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi. Wallahu a’lam. 

Bagaimana bisa menjawab hal itu, sulit menjawab bagi mereka 

yang belum melalui pengalaman dan ilmu yang mereka capai. 

Tetesan dalam alirah darah dan air mata yang mulai kering 

mereka sudah menjadi keyakinan yang terus dipupuk lebih baik 

lagi dan mereka hanya berkeyakinan bahwa keyakinan yang 

mendalam pada Tuhan mereka dan pasti akan dibantu. Dalam 

sebuah tulisan bahwa selama manusia hidup, akan dicukupi 

segala kebutuhan mereka dan kita diperintahkan untuk 

beribadah setiap langkah kita, menjalan perintah dan menjauhi 

larangannya. Apakah nantinya kita akan bisa menemukan jati diri 
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sampai ke tahap itu, hanya kita yang bisa menjawab hal itu. Dan 

semoga kita dapat melalui hal itu. 

Petang semakin gelap, matahari meredupkan sinarnya. 

Bintang bintang sudah mulai menampakkan kerlap kerlip seperti 

lampu di kota yang indah di kegelapan. Disana bintang yang 

terlihat kecil ternyata mereka lebih besar daripada bumi yang kita 

pijak. Marilah kita renungkan di dalam bumi ini ada banyak 

hewan sekecil semut, gajah yang lebih besar dari kita, ada 

harimau pun kita takut, kemudian ada gunung dibanding 

manusia besarnya tidak apa apanya dengan tinggi manusia 

apalagi  beratnya.  

Bayangkan apabila sebuah gunung ditimpakan kepada kita, 

kita hanya bagaikan butiran debu yang kecil. Gunung tidak apa 

apanya dengan sebuah lautan dan daratan yang mencakup di 

bumi. Padahal di dalam daratan lautan terdapat hewan, pohon 

yang sangat besar, rumah, gedung pencakar langit yang paling 

tinggi pun ada didalam dalam daratan. Semua itu ada di dalam 

bumi yang kita tempati. Lalu bagaimana bumi ini dibandingkan 

dengan planet lainnya. Mari kita bayangkan kembali bumi 

dibandingkan dengan  Jupiter, neptunus, Jupiter, planet kita 

yang kita tempati tidak apa apanya dengan planet itu. Kemudian 

ada matahari  yang ukurannya menurut ahli Astronomi ukuran 

Matahari adalah 330.330 kali lebih besar daripada Bumi. Apabila 

dibayangkan bumi ini hanyalah sebuah titik apabila diletakkan di 

matahari. Bagaimana matahari itu dibandingkan dengan planet 

lain. Ukuran matahari dibandingkan dengan planet Sirius, Pollux, 
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Arcturus, Rigel, Aldebaran, Betelgeuse & Antares hanyalah 

sebuah debu yang terlihat apabila bersandingan dengan planet 

tersebut. Kemudian bagaimana dengan bumi,,bumi yang kita 

tempati sudah tidak terlihat lagi. Apakah masih ada lagi sesuatu 

yang lebih besar lagi. Masih ada yang lebih besar lagi yaitu 

galaksi. Matahari, venus, Jupiter dan planet di di tata riksa kita 

ada dalam naungan galaksi bima sakti. Yang disebutkan diatas 

galaksi bima sakti lebih besar lagi, bagaimana dengan bumi, 

rumah kita, lautan kita, rumah mewah kita, apakah semuanya 

tampak berharga dibandingkan hal itu. Ternyata masih ada 

ribuan galaksi yang terkumpul dalam suatu cluster cluster 

galaksi. Ribuan cluster terkumpul menjadi satu di jagad raya. 

Subhanallah alangkah besar ciptaan Allah. 

Dari apa yang kita miliki selama ini tidak ada apa apanya 

dengan ciptaan Allah. Bumi yang kita tempati lebih kecil dari dari 

sebuah butiran debu yang tidak tampak dan apakah kita akan 

membandingkan dengan sang pencipta kita dengan berbagai 

kesombongan yang kita miliki. Dunia yang sangat luas ini hanya 

sementara, manusia akan terlahir dan akan juga meninggal 

dalam umur tertentu. Semoga kita sebagai manusia ini tergerak 

untuk melakukan sebuah kebaikan dari hal yang terkecil yang 

kita punya, maka yang kita harapkan kebahagiaan dunia dan 

akhirat bersama sama akan kita capai.  Dan yang terakhir saya 

mengutip dari surat Al Baqarah 255 :“Allah, tidak ada Tuhan 

(yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi 

terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan 
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tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada 

yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah 

mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang 

mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah 

melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit 

dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, 

dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”  

Saat ini kita sedang memahami arti dalam sebuah kehidupan 

yang kita jalani. Semua manusia tinggal memilih baik dan salah. 

Apabila memilih yang baik, akan mendapatkan balasan yang baik 

dan demikian sebaliknya, lalu apa yang harus kita lakukan untuk 

menemukan semua hal yang baik. Tidak lain adalah kita harus 

selalu belajar yang baik, berteman dengan yang baik, memakan 

makanan yang baik. Kata kata baik tidak begitu asing bagi kita 

dan didalam batin kita selalu berontak apabila kita melakukan hal 

yang keliru dalam tindak laku kita, maka berbuat baik semampu 

kita dan terus berusaha sebaik mungkin. Mendekatkan diri dan 

berdoa agar kita diberi langkah yang baik dan dimudahkan untuk 

menjalani. Kekayaan, rumah mewah, mobil yang banyak sudah 

terbukti tidak menjadi tolok ukur bahwa kita mendapatkan 

kebahagiaan.  

Marilah mulai sekarang kita berdiri tegak di hari 

kemerdekaan ini, merdekakan dirimu, bebaskan pikiranmu, 

sisingkan bajumu, kepakkan sayapmu, terbanglah engkau sejauh 

mata memandang, singkirkan pikiran yang mengganggumu, 

lakukan hal hal yang baik, jangan korupsi, jangan menyakiti 
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orang lain, fokuslah apa yang terbaik yang kamu akan lakukan. 

Yakinkah semua hidup ini hanyalah sementara, balasan baik di 

dunia dan akhirat menantimu.  

Demikian sebuah tulisan singkat ini dibuat, semoga 

bermanfaat bagi kita semua agar mempunyai sebuah pedoman 

yang pasti di dalam melangkah kita akan memilih yang baik atau 

yang salah didalam kehidupan kita masing masing yang 

dikiaskan ke dalam judul “Secerah Harapan Menembus Langit 

Biru” Semoga semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan 

akhirat yang kita harapkan selama ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin, 

dan bisikkan dalam hatimu pasti bisa! 
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Pandemi covid 19 di Indonesia masih berlangsung sampai 

saat ini. Sejak ditetapkannya pandemi ini oleh Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) tanggal 11 Maret 2020, segala bentuk pelayanan 

publik mulai disesuaikan. Pelayanan kesehatan dan layanan di 

bidang Pendidikan menjadi salah satu bidang yang mengalami 

penyesuaian kegiatan pelayanan dalam mengadaptasikan 

kondisi pandemi covid 19. 

Salah satu bentuk pelayanan Kesehatan yang mengalami 

perubahan yang signifikan yaitu pada pelayanan kebidanan. 

Kegiatan pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan 

Kesehatan ibu, anak, reproduksi dan keluarga berencana disusun 

kembali kebijakannya untuk menekan angka penularan covid 19. 

Hal ini juga memperhatikan bahwa ibu hamil menjadi lebih 

rentan tertular covid 19 yang akan mengancam keselamatan ibu 

dan janin dalam kandungan.  

Melihat pentingnya pelayanan kebidanan di masyarakat 

maka Pemerintah mengeluarkan panduan pelayanan kebidanan 

terutama pelayanan Antenatal care (pemeriksaan kehamilan) 

selama masa pandemic covid 19. Namun demikian, pelaksanaan 

pelayanan ANC masih mengalami beberapa kendala diantaranya 

yaitu rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang Covid 

19, belum semua bidan tersosialisasikan pedoman pelayanan 

KIA, KB dan Kespro di era  pandemi, belum siapnya fasilitas 

Kesehatan primer dan rujukan dalam pemenuhan APD, sarana 

prasarana serta Sumber daya manusia. 
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Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan 

komprehensif mulai dari pemerintah sebagai penyedia sarana 

prasarana Kesehatan, masyarakat sebagai pengguna layanan 

dan tenaga Kesehatan sebagai pemberi layanan. Tuntutan 

terhadap pemberian layanan yang baik oleh tenaga Kesehatan 

harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah dalam 

pengelolaan pelayanan Kesehatan serta kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya mengetahui dan menjalankan upaya 

pencegahan penularan covid 19. 

Sejalan dengan perubahan di pelayanan kebidanan, sistem 

pembelajaran di institusi pendidikan kebidanan juga mengalami 

perubahan yang sama. Pembelajaran daring menjadi pilihan   

yang digunakan untuk menghindari penularan covid 19. Hal ini 

menjadi sangat rumit bagi penyelenggara pendidikan kebidanan 

terutama pendidikan dengan jalur vokasional dan profesi. Oleh 

karena itu inovasi pembelajaran sangat penting dilakukan agar 

pemenuhan kompetensi mahasiswa dapat tercapai. 

Pemenuhan kompetensi mahasiswa yang dilakukan pada 

masa pandemic covid 19 dalam kegiatan praktikum dan klinik 

memberikan ruang kepada mahasiswa dan dosen untuk 

berinovasi dalam proses pembelajaran. Pandemi menjadikan 

pengalaman belajar mahasiswa menjadi kaya. Ketika seluruh 

kegiatan praktikum ditutup seluruhnya maka dosen dituntut 

untuk bisa memberikan pengalaman belajar lewat dunia maya. 

Dosen dapat memberikan demonstrasi lewat video pembelajaran 

namun kekurangannya adalah evaluasi pembelajaran praktikum 
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menjadi lebih sulit Ketika mahasiswa tidak mempunyai alat 

praktikum yang sesuai dengan standar pelayanan kebidanan 

yang sesungguhnya. Dengan demikian inovasi penggunaan 

media tatap muka daring menjadi satu satunya media dalam 

mengevaluasi kompetensi mahasiswa diantaranya melalui video 

call maupun menggunakan zoom meeting dan google meet. Tak 

jarang kendala sinyal menjadi salah satu penghambat yang nyata 

dalam kegiatan ini. Kesabaran dan ketelatenan dosen maupun 

mahasiswa diperlukan dalam upaya pencapaian kompetensi 

khususnya kompetensi klinik. 

Lain halnya dengan kompetensi yang berhubungan dengan 

kegiatan kemasyarakatan dapat diaplikasikan secara langsung di 

lingkungan rumah. Misalnya kegiatan promosi Kesehatan dengan 

melakukan penyuluhan kepada tetangga dan lingkungan sekitar. 

Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri terhadap kemampuan 

mahasiswa dalam mengasah profesionalisme pelayanan. 

Pandemi menjadi salah satu momen mahasiswa dapat 

menjalankan kegiatan  yang berdampak langsung pada 

lingkungan tempat tinggal.  

Namun, kegiatan kritis lainnya terutama kemampuan inti 

pelayanan kebidanan seperti pemeriksaan kehamilan, 

pertolongan persalinan dan pelayanan KB tidak dapat 

terimplementasikan secara sempurna. Hal ini dapat dapat 

diminimalisir melalui kegiatan penambahan waktu belajar di 

laboratorium yang lebih banyak dengan penerapan protokol 

Kesehatan yang ketat. Melalui penerapan protokol Kesehatan 
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yang ketat memberikan contoh implementasi bagaimana 

menjaga supaya tidak terjadi penularan virus kepada orang lain.  

Perubahan pelayanan kebidanan yang lain yaitu adanya 

“telemedicine” dan kegiatan serupa yang dilakukan secara 

daring. Pelaksanaan kelas ibu hamil yang dilakukan secara daring 

juga menuntut bidan dan mahasiswa tidak gagap teknologi. 

Mahasiswa dapat berpartisipasi dengan bidan dalam 

melaksanakan kelas ibu hamil secara daring. Sedangkan 

pemeriksaan kehamilan maupun KB harus dilakukan dengan 

melalui registrasi via wa terlebih dahulu untuk menghindari 

kerumunan dan penularan covid 19. Penyediaan sabun cuci 

tangan dilakukan sebagai upaya menurunkan angka penularan 

bersifat wajib di setiap institusi pelayanan Kesehatan. Dari sinilah 

asahan profesionalisme pelayanan kebidanan mulai 

ditumbuhkan. Bagaimana memberikan pelayanan secara 

maksimal di tengah keterbatasan. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

mengendalikan penyebaran virus covid 19 diantaranya yaitu 

kegiatan vaksinasi. Seluruh rakyat Indonesia harus mengikuti 

kegiatan vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah. 

Banyaknya jumlah sasaran vaksinasi tidak sebanding dengan 

jumlah SDM Kesehatan sebagai vaksinator. Untuk itu pemerintah 

menggandeng dosen dan mahasiswa di Institusi Kesehatan 

untuk turut berpartisipasi sebagai relawan vaksinator. Dosen 

dapat menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat sedangkan mahasiswa 
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menjadikan sebagai sarana pemenuhan kompetensi belajar 

secara langsung dan pengalaman klinik. Dengan terjun langsung 

ke lapangan menjadi vaksinator akan memberikan pengalaman 

belajar dan sarana peningkatan profesionalisme dalam 

pemberian pelayanan Kesehatan kepada masyarakat. 

Tentunya pembelajaran akan profesionalisme profesi tidak 

hanya berhenti dalam kegiatan pembelajaran daring maupun 

kegiatan laboratorium. Dosen kebidanan sebagai role model 

mahasiswa kebidanan mempunyai tuntutan dalam pelaksanaan 

kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang berdampak pada 

kondisi masyarakat saat ini. Penyuluhan Kesehatan, pelatihan 

pembuatan hand sanitizer, pembuatan larutan desinfektan, 

penyuluhan tentang penerapan hidup bersih dan sehat menjadi 

beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk membantu 

pemerintah dalam rangka menekan penyebaran covid 19 di 

masyarakat.  

Menjadi bidan profesional tidak hanya dituntut kompeten 

dalam segi ketrampilan saja, namun segi kognitif dan afektif juga 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kompetensi bidan. 

Profesionalitas kerja tumbuh, berkembang dan dijalani sejak 

dalam Pendidikan dan akar mengakar kuat dalam dunia kerja. 

Oleh karena itu dosen dan mahasiswa harus mampu 

memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk berinovasi dan 

meningkatkan profesionalitas pelayanan kebidanan dengan 

tanpa mengurangi kedisiplinan menjalankan protokol Kesehatan 

secara ketat.  
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Hampir dua tahun dunia diserang virus covid 19 termasuk 

Indonesia. Kasus pertama covid 19 di Indonesia diumumkan 

Presiden Joko Widodo pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu 

bermunculan kasus-kasus baru hingga saat ini 12 Agustus 2021 

tercatat jumlah kasus positif mencapai angka 3.777.155 pasien, 

sedangkan yang meninggal sebanyak 113.664, dan yang sembuh 

sebanyak 3.247.715 pasien  (covid19.go.id). Virus covid 19  

muncul dengan berbagai varian mulai alfa, beta, gamma dan 

yang terbaru varian delta yang mudah sekali menular.  

Gejala covid 19 bervariasi mulai demam, batuk kering, 

kelelahan yang merupakan gejala yang paling umum. Gejala lain 

seperti rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, 

konjungtivitis (mata merah), sakit kepala, hilangnya indera 

perasa atau penciuman dan ruam pada kulit atau perubahan 

warna pada jari tangan atau kaki. Gejala serius berupa kesulitan 

bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada 

dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Rata-rata 

gejala ini akan muncul pada hari ke 5-6 setelah seseorang 

terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi.  

Pencegahan penularan covid 19  di masyarakat dilakukan 

dengan 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, 

Menjauhi kerumunan dan Mengurangi Mobilitas  (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, 2020). Mencuci tangan merupakan 

hal yang penting untuk pencegahan penularan virus covid 19. 

Mencuci tangan dilakukan sesering mungkin sesudah melakukan 
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aktivitas. Mencuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun 

selama 60 detik (handwash). Apabila air dan sabun tidak tersedia 

bisa dilakukan dengan menggunakan hand sanitizer yang 

setidaknya mengandung alkohol 60% (handrub).  

Mencuci tangan yang benar menggunakan teknik 6 langkah 

mencuci tangan. Langkah-langkah tersebut antara lain; (1) 

Tuangkan cairan handrub/ sabun antiseptik pada telapak tangan 

kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut 

dengan arah memutar, (2) Usap dan gosok kedua punggung 

tangan secara bergantian, (3) Gosok sela-sela jari tangan hingga 

bersih, (4) Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi 

saling mengunci, (5) Gosok dan putar kedua ibu jari secara 

bergantian dan (6) Letakkan ujung jari ke telapak tangan 

kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan 

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2014).  

Kegiatan mencuci tangan menjadi hal yang penting dan 

sering kita lakukan terutama ketika sebelum makan, setelah 

Buang Air Besar (BAB), sebelum menjamah makanan, sebelum 

menyusui dan setelah beraktifitas. Di masa pandemi ini kita 

sering mencuci tangan setelah kita kontak dengan orang lain, 

masuk ke sebuah toko, atau sebelum masuk rumah ibadah. 

Mencuci tangan dengan hand sanitizer menjadi kegiatan yang 

rutin kita lakukan. Kebutuhan akan hand sanitizer meningkat 

selama pandemi covid 19. Harganya relatif mahal terutama pada 

awal pandemi. Oleh sebab itu kita membutuhkan hand sanitizer 
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yang ekonomis dan terjangkau oleh masyarakat. Dampak covid 

19 yang lain yaitu melemahnya ekonomi karena adanya 

Pembatasan (PPKM), pendidikan yang dilakukan secara online, 

ditutupnya tempat rekreasi dan pembatasan jumlah penumpang 

transportasi umum dan membludaknya jumlah pasien covid 19 

di Rumah Sakit. Hal ini meningkatkan kecemasan bahkan bisa 

menimbulkan stres pada masyarakat. 

Binahong hand sanitizer merupakan alternatif solusi hand 

sanitizer di masa pandemi covid 19. Tanaman binahong 

(Anredera cordifolia (Tenore Steenis) merupakan tanaman obat 

yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. 

Kandungan tanaman binahong yaitu flavonoid, polifenol, 

alkaloid, saponin, terpenoid, dan asam fenolat. Berdasarkan zat 

aktif yang terkandung di dalamnya, maka ekstrak daun binahong 

layak untuk menggantikan etanol dalam pembuatan gel hand 

sanitiser (Susanty & Yudhistirani, 2018). 

Flavonoid merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol, 

yang mempunyai sifat efektif menghambat pertumbuhan virus, 

bakteri dan jamur. Mekanisme kerja dari flavonoid antara lain 

menyebabkan terjadinya permeabilitas dinding sel bakteri dan 

menghambat motilitas bakteri (Darsana, et al, 2012). Saponin 

dan tanin merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan yang 

bersifat fenol, mempunyai rasa sepat dan memiliki aktivitas 

antibakteri (Noer et al., 2010). Terpenoid merupakan senyawa 

kimia yang memiliki aroma atau bau yang harum. Senyawa 

bioaktif ini dapat digunakan dalam bidang farmasi sebagai 
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antimikroba, dan senyawa antitumor (Nur, 2010). Asam fenolat 

merupakan antioksidan yang sangat kuat, memiliki aktivitas 

antibakteri, antivirus, anti karsinogenik, antiinflamasi dan 

aktivitas vasodilatory  (Apriady, 2010).  

Binahong hand sanitizer juga memanfaatkan zat aditif yaitu 

minyak esensial dari lavender. Minyak esensial lavender 

(Lavandula Angustifolia) mempunyai manfaat antiansietas  

(Bangun & Nuraeni, 2013).  

Proses pembuatan binahong hand sanitizer melalui tiga 

tahapan yaitu (1) Tahap Ekstraksi, (2) Tahap Evaporasi dan (3) 

Tahap pembuatan hand sanitizer. Pembuatan hand sanitizer 

dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar bisa 

mendatangkan manfaat bagi masyarakat sehingga bisa 

memenuhi kebutuhan hand sanitizer untuk masyarakat.  

Masyarakat juga terbantu dengan aroma lavender yang 

bermanfaat untuk relaksasi dan menurunkan tingkat kecemasan. 

Di masa pandemi ini kita harus membuat inovasi yang bisa 

membantu masyarakat untuk dengan memanfaatkan bahan 

yang ada di sekitar.
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Di penghujung tahun 2019 dunia telah dihebohkan dengan 

kehadiran wabah jenis baru Coronavirus Disease (Covid - 19) 

yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat global. Pada 

tanggal 31 Desember 2019 World Health Organization (WHO) 

menerima laporan terkait kasus pneumonia unknown etiology 

(penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, Cina. Awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan 

oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama 

pneumonia unknown etiology berlangsung belum diketahui 

secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses Identifikasi pun 

terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, 

Cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan 

wabah jenis baru bernama coronavirus disease. Coronavirus 

disease (Covid–19) merupakan penyakit menular yang 

disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian 

besar orang yang terinfeksi virus Covid -19 akan mengalami 

penyakit pernafasan ringan, sedang, hingga berat. Penyakit ini 

sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah 

medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, 

dan kanker memiliki kemungkinan terjangkit secara cepat. 

Transmisi Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau 

keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. 

Perkembangan penyebaran virus ini terus berlangsung dan 

terjadi tidak hanya di China melainkan menyebar secara ekstensif 

ke seluruh dunia termasuk salah satunya di Indonesia. Dengan 

total kematian yang banyak dan membahayakan negara, 

tertanggal 30 Januari 2020 melalui World Health Organization 

(WHO) menetapkan wabah Coronavirus Disease 2019 atau yang 
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dikenal dengan covid-19 sebagai suatu kedaruratan kesehatan 

masyarakat yang meresahkan dunia dan tepat 11 Maret 2020 

wabah dinyatakan  sebagai pandemi. Bagaimana dengan Negara 

Indonesia? Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan 

kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret tahun 2020, meskipun 

banyak ahli maupun pemerhati yang pesimis dengan statement 

tersebut. Salah satu ahli virology dari Harvard Professor Marc 

Lipsitch menyatakan bahwa virus COVID-19 di Indonesia sudah 

masuk sejak awal tahun atau bulan Januari 2020. Hal ini 

memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat yang semakin 

membuat resah dan berita yang hoax pun tersebar dimana mana 

tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Akhirnya 

pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan 

beberapa aturan guna memutus mata rantai penyebaran virus 

dan mengurangi jumlah korban, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan seperti menghimbau proses belajar di 

rumah, pembatasan aktivitas diluar rumah, kegiatan ibadah di 

dalam rumah, dan bekerja harus dirumah. Kebijakan-kebijakan 

tersebut juga terlihat dari ditutupnya akses jalan dalam kurun 

waktu tertentu, pembatasan jam transportasi beroperasi, dan 

pembatasan jumlah transportasi. Karena pandemi virus ini 

semua kegiatan dirumahkan, hal ini terdapat dalam aturan 

Undang- Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan 

Kesehatan. Karantina kesehatan merupakan cara yang efektif 

guna meminimalisir dampak dari suatu bencana seperti wabah 

yang mengakibatkan kerugian atau dampak yang besar bagi 

negara. Dalam UU Tentang Kekarantinaan Kesehatan 

mencantumkan mengenai pembatasan keluar masuknya 
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kedalam suatu daerah yang telah terserang wabah , dalam UU 

tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan 

vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata 

rantai penyebaran wabah. Dalam penanganan COVID-19 

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan 3 (tiga) instrumen 

hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran 

wabah COVID-19: (1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 

tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19); (2) Peraturan Pemerintah No. 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, dan; 

(3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 

No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Semua instrumen hukum 

itu dikeluarkan sebagai bentuk upaya pemerintah untuk 

melindungi masyarakat dari terjangkitnya wabah corona. 

Diharapkan dengan semua instrumen hukum tersebut 

masyarakat dengan sadar melaksanakan apa yang sudah diatur 

didalamnya. Karena dengan semakin sadarnya masyarakat 

dengan mematuhi peraturan tentang semua hal menyangkut 

pencegahan dan penanggulangan covid-19 akan bisa semakin 

menekan angka terjangkit dan kematian masyarakat akibat 

Covid-19 ini. Pengetahuan yang diberikan melalui pendidikan 

kesehatan diharapkan mampu mengubah sikap dan perilaku 

masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk 
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mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-

kepentingan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, perlu 

pengaturan terhadap kepentingan yang berdasarkan pada 

keseimbangan antara yang memberi kebebasan pada individu 

dan melindungi kepentingan masyarakat. Tatanan hukum 

diciptakan untuk menjadikan kenyataan yang akan memberikan 

subjek hukum hak dan kewajiban. Pada awal pandemi menjakit 

Indonesia banyak masyarakat yang panik, namun seiring 

semakin sigapnya pemerintah menangani berbagai kasus covid-

19 dan juga semakin patuhnya masyarakat untuk menerapkan 

himbauan-himbauan pemerintah maka angka terjangkit dan 

kematian bisa ditekan. Menerapkan protokol kesehatan yang 

ketat menjadi kunci utama untuk mencegah penyebaran virus 

covid-19. Dunia kesehatan juga berusaha untuk menciptakan 

vaksin sebagai upaya juga untuk memberikan kekebalan bagi 

masyarakat terhadap virus Covid. Pada akhir desember 2020 

vaksin covid-19 ditemukan. Dan akhirnya pada awal Tahun 2021 

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (PERPRES) no 14 

tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan 

Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus 

Disease 2019 (Covid-19). Perpres yang ditandatangani memuat 

sejumlah perubahan aturan dan, penghapusan aturan yang 

tujuannya untuk kebaikan seluruh elemen masyarakat. Dan 

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh 

pemerintah, pada Rabu (13/1) pagi di Istana Negara. Orang yang 

pertama kali disuntik vaksin adalah Presiden Joko Widodo. Pada 

saat yang sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi 
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profesi serta perwakilan masyarakat turut mengikuti vaksinasi. 

Seiring perkembangannya program vaksinasi terus diadakan 

untuk masyarakat. Masyarakat diharapkan mendukung program 

vaksinasi ini supaya segera tercipta herd immunity di tengah –

tengah aktivitas masyarakat. Dalam salah satu pasal di dalam 

Perpres itu mengatur bahwa setiap orang yang telah yang telah 

ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak 

mengikuti vaksin Covid-19 dan menyebabkan terhalangnya 

pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19 selain 

dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam perpres ini dapat 

dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU tentang wabah penyakit 

menular. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan menyatakan setiap orang berkewajiban ikut 

mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

menyatakan pemerintah bertanggung jawab memberdayakan 

dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk 

upaya kesehatan 

Ternyata seiring perkembangannya masyarakat mulai sadar 

akan pentingnya vaksin dan banyak masyarakat sudah 

melaksanakan vaksinasi di tempat-tempat dimana pemerintah 

melaksanakan program vaksinasi. Mendekati pertengahan tahun 

2021 angka lonjakan penderita covid naik. Rumah sakit penuh 

pasien dan ketersediaan tempat tidur untuk pasien sangat 

kurang. Pemerintah kembali menerapkan PPKM berskala besar di 

sejumlah kota di Jawa dan Bali bahkan ada hari libur nasional 
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yang digeser untuk mencegah aktivitas masyarakat yang 

mungkin akan menyebabkan lonjakan angka penderita terjangkit 

dan kematian akibat Covid-19 ini naik. Dari beberapa minggu 

pelaksana PPKM ternyata efektif menekan angka penderita covid 

ini. Kepatuhan masyarakat dan kedisiplinan masyarakat memang 

merupakan kunci utama penyebaran Covid-19 ini dapat ditekan. 

Juga dukungan seluruh pihak akan menjadi Indonesia bisa 

menekan angka kematian akibat Covid-19. Penerapan 5M yaitu 

mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi 

kerumunan dan mengurangi mobilitas, yang dianjurkan sudah 

menjadi adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat. Operasi 

yustisi yang digelar pemerintah daerah untuk melihat kepatuhan 

masyarakat dalam melaksanakan aturan terbukti sudah sedikit 

pelanggaran bahkan pernah dalam pelaksanaan operasi yustisi 

untuk pemakaian masker dalam aktifitas di jalan sudah tidak 

ditemukan pelanggaran. Masyarakat patuh memakai masker 

dalam aktivitasnya. Hal ini diharapkan kepada masyarakat untuk 

terus melaksanakan kepatuhan dalam berbagai aturan mengenai 

pencegahan dan penanggulangan penanganan Covid-19 agar 

Indonesia bisa menekan lebih sedikit lagi korban akibat pandemi 

ini. Kesadaran hukum masyarakat terhadap berbagai peraturan 

yang dibuat pemerintah menjadi kunci sukses bagi Indonesia 

untuk melewati pandemi ini. Mari kita bersama-sama untuk 

melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang 

pada dasarnya untuk kebaikan seluruh elemen masyarakat. 

Memang pandemi ini akan terus berlangsung sesuai apa yang 

disampaikan banyak ahli kesehatan namun agar kita bisa 

bertahan dalam keadaan ini haruslah ada kesadaran yang tinggi 
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dalam melaksanakan semua kebijakan pemerintah demi 

kebaikan kita bersama. Adaptasi kebiasaan baru harus kita 

laksanakan untuk menjaga diri kita dan orang lain. Hukum pada 

dasarnya diciptakan untuk kebaikan dan kesejahteraan kita 

bersama. Kepatuhan masyarakat akan semua peraturan yang 

ditetapkan menjadi kunci kesejahteraan kehidupan masyarakat 

sebuah Negara.   
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Apakah kalian yakin jika gerakan Urban Farming dapat 

meningkatkan semangat dan tetap tangguh di masa pandemi 

Covid-19?. Urban farming (Urban agriculture ) atau biasa dikenal 

dengan pertanian perkotaan merupakan konsep dinamis yang 

mengacu pada praktik pertanian di daerah perkotaan dan 

wilayah sekitarnya (peri urban) (Chungui Lu, 2016; Pearson et 

al, 2010; ). Konsep ini, menjadi dasar suatu gerakan  terpusat 

yang melibatkan hortikultura, peternakan, akuakultur dan praktik 

lain untuk menghasilkan makanan segar atau produk pertanian 

lainnya. Gerakan Urban Farming diprediksi menjadi solusi 

alternatif pertanian yang berkelanjutan (sustainability) (Krishnan 

et al, 2016). Disisi lain, diperkirakan populasi global akan 

mengalami peningkatan mencapai sembilan miliar pada tahun 

2050, maka peran urban farming untuk ketahanan pangan global 

telah menjadi program alternatif yang penting pada saat ini 

(Krishnan et al, 2016). Terdapat banyak pendekatan berbeda 

untuk urban farming diantaranya adalah pertanian di atap 

(rooftop farming), hidroponik, rumah kaca (greenhouse) dan 

teknologi baru lainnya.  

Urban farming diprediksi menjadi potensi untuk 

menghasilkan pangan untuk konsumsi masyarakat lokal, 

terutama tanaman hortikultura yang mudah rusak dan bernilai 

tinggi (Chungui Lu, 2016; Krishnan et al, 2016). Selain itu, 

program ini dianggap sebagai gerakan pertanian alternatif 

perubahan besar menuju pertanian yang lebih berkelanjutan 

secara ekologis dibandingkan dengan paradigma konvensional 

pertanian skala besar (Sumner et al, 2010). Gerakan ini 
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memainkan peran kunci dalam ketahanan pangan pada smart 

city, fenomena ini terkait erat dengan ekonomi perkotaan, 

budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kehadiran urban 

farming dapat menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi 

suatu kota telah mencapai tingkat yang lebih tinggi (Solikin dan 

Linawati, 2014; Chungui Lu, 2016). Hal tersebut dibuktikan 

dengan dibandingkannya praktik pertanian lainnya, urban 

farming atau pertanian perkotaan membutuhkan modal, fasilitas, 

teknologi dan tenaga kerja yang lebih efisien. Ini juga merupakan 

industri pertanian berorientasi pasar dan dapat dijadikan sebagai 

pasar maju. Namun, adanya masalah pandemi COVID 19 di 

seluruh dunia termasuk Indonesia, telah terjadi perubahan sosial 

dan ekonomi pada tata kehidupan warga masyarakat.  

Masalah pandemi di Indonesia mengakibatkan terjadinya 

pengangguran yang lebih tinggi. Namun, dalam konteks 

pertanian penyediaan kesempatan kerja masih memungkinkan 

tertampung pada berbagai jenis dan bentuk pertanian (A’dani et 

al. 2021). Disisi lain, adanya pembatasan pergerakan dan 

distribusi di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk 

memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang rentan akan 

interaksi manusia terbukti telah memberikan dampak kepada 

sektor pertanian. International Labour Organization (ILO) 

menyatakan bahwa sektor pertanian adalah salah satu sektor 

yang memiliki risiko rendah terhadap pandemi Covid-19 

dibandingkan sektor industri lainnya, namun proporsi terbanyak 

pekerja yang terkena dampak dengan adanya pandemi Covid-19 
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adalah pekerja yang bekerja di sektor pertanian dengan 

persentase 29,6% (International Labour Organization, 2020). 

Upaya alternatif pemulihan ekonomi akibat pandemi 

harus segera dilakukan guna mengembalikan ketangguhan dan 

tumbuh pada masa pandemi COVID 19. Potensi tenaga kerja 

yang besar khususnya di negara yang sedang berkembang 

mendorong sektor pertanian untuk semakin beradaptasi dan 

berkembang dengan diintegrasikan aplikasi teknologi yang 

efisien. Salah satunya adalah pengelolaan urban farming atau 

pertanian perkotaan yang bermanfaat bagi warga masyarakat, 

pemerintah, termasuk lingkungan sekitarnya (Evan, 2002). 

Gerakan urban farming berbasis kearifan lokal menjadi salah satu 

pilihan bagi warga terutama masyarakat yang beralih profesi dari 

non pertanian ke pertanian. Disisi lain gerakan tani urban akan 

menjadi alternatif ketahanan pangan keluarga secara 

berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. 

Pelaksana Urban Farming Berkelanjutan (Sustainability) 

Urban farming atau pertanian perkotaan mengintegrasi 

tiga prinsip utama keberlanjutan (sustainability) diantaranya 

adalah (1) kesehatan lingkungan (Environmental health), dimana 

pertanian perkotaan yang berkelanjutan mendukung kesehatan 

lingkungan karena memerlukan input air yang rendah, 

penggunaan pupuk dan pestisida yang rendah hingga tidak ada 

sama sekali; (2) profitabilitas ekonomi (economic profitability): 

Urban Farming yang berkelanjutan mengurangi biaya 

transportasi pengiriman antara produsen lokal ke pasar lokal; 3. 

kesehatan sosial: urban farming yang berkelanjutan memberikan 
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kesempatan untuk interaksi sosial dan kesempatan sebagai 

wisata berbasis kearifan lokal (Deelstra dan Girardet, 2000, 

Nugent, 2000, Pearson et al. 2010, Van Leeuwen et al. 2010).  

Urban farming (pertanian perkotaan) yang berkelanjutan 

memainkan peran penting dalam mengatasi masalah kota 

dengan cara yang inovatif (Brown dan Carter, 2003). Ini juga 

menjadi upaya untuk program kota hijau, peningkatan 

pengelolaan lingkungan. Ketika penduduk atau masyarakat lokal 

dalam kota memiliki kemampuan untuk menanam dan 

memasarkan makanan mereka sendiri, contohnya adalah melalui 

pasar petani, maka diprediksi akan memberikan peluang bagi 

pengusaha dan petani komersial untuk membuat gerakan urban 

farming. Gerakan ini akan mengarah pada pembangunan 

ekonomi dan revitalisasi masyarakat. Beberapa tipe skala 

pertanian di perkotaan yang berkelanjutan diantaranya adalah 

(1) skala komersial mikro (atap hijau, dinding hijau, pekarangan, 

halaman belakang dan tepi jalan); (2) skala meso commercial 

(kebun dan taman kota); (3) skala macro commercial . 

Prinsip urban farming berkelanjutan memiliki keuntungan 

dan dampak masing-masing, yaitu: (1) Prinsip lingkungan 

(Environmental) memiliki keuntungan untuk mengurangi polusi, 

melindungi dan meningkatkan biodiversitas dan membantu 

dalam proses penyerapan karbon; (2)  Prinsip ekonomi memiliki 

keuntungan untuk membuka kesempatan kerja, meningkatkan 

bisnis dan memperluas ekonomi perkotaan; (3) Prinsip sosial 

memiliki keuntungan untuk pengembangan masyarakat, 

membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran, pendidikan 
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dan pengembangan generasi milenial; (4) Prinsip kesehatan 

memiliki keuntungan untuk kesehatan dan kebugaran yang baik; 

kepedulian terhadap makanan sehat dan baik, peningkatan 

kesejahteraan secara keseluruhan baik kesehatan mental dan 

aktivitas fisik (Deelstra dan Girardet, 2000, Nugent, 2000, 

Pearson et al. 2010, Van Leeuwen et al. 2010). 

Sistem Urban Farming Yang Berkelanjutan Berbasis 

Kearifan Lokal 

Urban Farming menerapkan teknologi pertanian menjadi tiga 

yaitu secara tradisional, pertanian konvensional (modern) dan 

pertanian berkelanjutan (sustainability) (Widyawati, 2013). 

Gerakan urban farming yang berbasis kearifan lokal yang 

pertama adalah pertanian yang didukung komunitas atau 

masyarakat lokal terdiri dari komunitas individu yang 

menjanjikan dukungan untuk operasi pertanian sehingga lahan 

pertanian menjadi baik. Antara petani urban dan konsumen 

saling mendukung dengan berbagai risiko dan manfaat dari 

produksi pangan (USDA, 2015). 

Pandangan masa depan urban farming yang berkelanjutan 

memang mengambil beberapa kasus praktik pertanian pada 

abad ke sembilan belas. Pada saat itu komunitas di seluruh 

Amerika Serikat didesak dan didukung oleh pemerintah untuk 

menanam pangan di lahan kosong apa pun yang tersedia di kota-

kota besar dan kecil di negara itu, sebagai metode untuk 

menambah persediaan yang langka (Krishnan et al., 2016). 

Namun, perkembangan pertanian perkotaan di Indonesia sudah 

mulai terlihat pasca krisis ekonomi 1997-1998.  Fenomena 
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revitalisasi pertanian perkotaan di Jakarta dapat menjadi solusi 

dalam mengatasi berbagai permasalahan di kota. Disisi lain, 

beberapa kota yang sudah menerapkan gerakan urban farming 

yaitu Surabaya, Cirebon, Bandung, Yogyakarta, Pacitan, dan 

Salatiga. Kota tersebut relatif sama dalam memilih jenis urban 

farming dengan memanfaatkan pekarangan dan  lahan  terlantar 

(Setiawan dan Rahmi, 2004; Junainah et al., 2016). 

Konsep pertanian pada perkotaan yang berbasis kearifan 

lokal salah satunya memanfaatkan lahan sempit dengan 

menjadikan lingkungan pertanian yang terkendali (Despommier 

2011). Salah satu konsepnya adalah menggunakan pertanian 

vertikultur(model pertanian vertikal sistem tanam aeroponik dan 

hidroponik dapat dilihat pada artikel Chungui Lu, 2016; Krishnan 

et al., 2016). Teknik ini menjadi salah satu solusi bagi 

masyarakat kota masa depan untuk menanam pada greenhouse 

yang lebih efisien dan dimanapun lokasinya dapat diterapkan 

(Vogel, 2008). Alasan teknik vertikultur digunakan adalah teknik 

ini merupakan pertanian konvensional, kurangnya gagal panen, 

tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan pupuk kimia, 

penggunaan air yang lebih sedikit. Disisi lain, konsep ini dari 

aspek ekonomi dan sosial dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sekitar.   

Prediksi Tetap Tangguh dan Tumbuh di Masa Pandemic 

COVID-19 

Masa pandemic Covid-19, gerakan urban farming menjadi 

salah satu upaya untuk membangkitkan dan mengembangkan 

semangat tumbuh terhadap para pekerja yang terdampak. Disisi 
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lain, gerakan ini akan menjadi peluang bagi milenial untuk 

membuka lapangan pekerjaan. Gerakan urban farming juga 

diprediksi mampu mencetak milenial yang memiliki keterampilan 

di bidang pertanian dan memahami teknologi dengan 

memanfaatkan kearifan lokal. Selain itu, akan memberikan jalan 

untuk mengatasi pengangguran dan mencegah munculnya 

kemiskinan (Thornton, 2008).  

Gerakan urban farming juga akan diprediksi menjadi program 

ketahanan pangan bagi pertanian perkotaan, hal ini sudah 

terbukti dilakukan pada beberapa kota di berbagai negara. 

Beberapa teknik yang dapat diterapkan generasi milenial dan 

masyarakat yang terdampak COVID-19 diantaranya adalah (1) 

metode vertikultur, yaitu budidaya tanaman secara vertikal; (2) 

metode hidroponik, yaitu penanaman tanaman tanpa media 

tanah tetapi menggunakan air dan penambahan unsur hara 

tertentu; (3) metode aquaponik; dan (4) metode wall gardening. 

Penerapan teknologi urban farming secara vertikultur dapat 

dilakukan dengan menggunakan : paralon atau bahan lainnya 

secara bertingkat yang dapat dilakukan pada ruangan yang kecil. 

Beberapa jenis tanaman yang bisa dibudidayakan dengan 

metode ini di antaranya adalah sawi, bayam, seledri, dan kucai. 

Namun, penerapan metode hidroponik memerlukan 

peralatan yang lebih lengkap seperti talang, pipa dan sejenisnya 

untuk mengalirkan air dan alat pompa air. Selain itu dibutuhkan 

berbagai bahan-bahan tanam dan peralatan untuk mencampur 

unsur hara. Biasanya tanaman yang dapat diusahakan melalui 

hidroponik ini adalah pakcoy, sayuran hijau, kangkung dan 
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tanaman lain yang perakarannya sangat pendek.Sementara itu 

akuaponik merupakan metode budidaya pertanian yang 

mengkombinasikan antara budidaya tanaman dan budidaya 

perairan, seperti ikan dan memiliki sifat saling menguntungkan. 

Beberapa tanaman yang bisa dibudidayakan pada metode 

akuaponik ini adalah pakcoy, kangkung, selada dan ikan mujair, 

mas dan lele. Metode wall gardening merupakan konsep 

penanaman yang memiliki kesamaan dengan vertikultur, tetapi 

menggunakan dinding sebagai media tanamnya. Beberapa 

tanaman yang bisa dibudidayakan adalah cabai, tanaman hias, 

dan sejenisnya. 

Dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia 

tumbuh dengan beberapa inovasi di masa pandemi, generasi 

milenial harus memulai dari dirinya sendiri sebelum mengedukasi 

kepada masyarakat perkotaan. Seperti yang dilakukan di 

manisrenggo urban farming kota kediri, dimana beberapa 

komunitas anak muda yang terdiri dari beberapa mahasiswa di 

universitas kadiri membuat suatu gerakan tani urban. Gerakan 

tersebut dimulai dari komunitas itu sendiri untuk membuat 

koleksi beberapa tanaman dengan memanfaatkan rooftop 

rumah. 

Gerakan tani urban juga dilakukan oleh pemuda di 

Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah yaitu Umar Manto. Umar 

Manto telah memanfaatkan lahan rooftop rumahnya di Puri Boja 

sebagai kebun pribadi dengan beberapa tanaman sayur untuk 

kebutuhan pangan keluarga. Inisiasi ini merupakan penerapan 

untuk ketahanan pangan berskala rumah tangga. Disisi lain, di 
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Puri Boja Rooftop juga menerapkan teknik budikdamber 

(Budidaya Ikan Dalam Ember), sehingga teknik ini diprediksi 

akan melengkapi program kemandirian pangan selain sayur, juga 

bisa untuk beternak meskipun di lahan perkotaan.  

Teknik Budikdamber merupakan budidaya ikan sekaligus 

budidaya tanaman dalam satu waktu dan satu tempat. Teknik 

budidaya ini dapat dikatakan skala lebih kecil dari teknik 

budidaya Akuaponik. Teknik budidaya ini dapat diaplikasikan 

pada masyarakat pedesaan, perkotaan, bahkan lahan sempit 

atau padat penduduk (Susetya dan Harahap, 2018). Pada teknik 

Budikdamber selain hanya menggunakan ember ukuran kurang 

lebih 80 Liter, Budikdamber juga tidak memerlukan listrik pada 

pendistribusian airnya seperti halnya pada Akuaponik. Tanaman 

yang digunakan pada Budikdamber sama seperti tanaman yang 

biasa dibudidaya melalui Akuaponik (Saputri dan Rachmawati, 

2020). Selain itu, ikan yang digunakan merupakan ikan yang 

memiliki karakteristik tahan hidup di dalam air dengan kadar 

oksigen rendah. Seperti ikan lele, nila hitam, patin, sepat, betok, 

gabus dan gurame. Namun, mayoritas teknik Budikdamber, 

menggunakan ikan lele jenis lokal (Clarias batrachus). Karena 

ikan lele mempunyai alat bantu pernapasan berupa arborescent 

yang dapat mengambil oksigen langsung dari udara. Sehingga, 

walaupun kualitas air merupakan salah satu faktor penting yang 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan yang 

dibudidayakan. Ikan lele termasuk ikan yang tahan terhadap 

kualitas air yang minim atau kualitas air yang kurang baik bahkan 

ikan lele dapat hidup pada kondisi oksigen yang sangat rendah. 
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Karena alasan tersebut, teknik budikdamber ini akan lebih 

sederhana dalam perawatannya. 

Maka dari itu, sebagai milenial masih ada harapan untuk 

tetap semangat tumbuh dan bangkit untuk membuat alternatif 

inovasi seperti contoh di atas sebagai upaya tetap tangguh di 

masa pandemi Covid-19. 

-Take Action With Your Passion- 

Puisi Persembahan Dari  Rasyadan Taufiq Probojati Untuk 
Milenial Indonesia  Tetap Semangat dan Tangguh di Masa 
Pandemi 

Rindu Semuanya 
Kampus Tercinta Sejuta Cerita 
Sekolah Tercinta Sejuta Sahabat 
Tempat Kerja yang Membuat Hati Bahagia 
Kota Tercinta yang Dulunya Ramai Sekarang Begitu Sepi dan 
Sunyi 
Kami Rindu Saat Bercanda Bersama Keluarga 
Rindu Dengan Saudara 
Yaa Tuhan, segera musnahkan tentara-MU ini 
Kami ingin hidup dan giat yang normal seperti biasanya 
Canda tawa dengan teman, saudara dan keluarga 
Beribadah Pada-MU dengan tenang 
Haii Corona, Pulanglah!!!! 
Aku sudah rindu aktivitas sehariku 
Mari bersama-sama berdoa  
Semoga Negara tercinta Indonesia  
Lekas pulih kembali 
Amiiin… 

Mari satukan tekad Untuk Indonesia Tangguh, 

Indonesia Tumbuh 

Dirgahayu Republik Indonesia ke-76 
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