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Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 
mendukung kinerja Aparatur Sipil Negara di masa pandemi  Corona Virus Diseases-19. Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah melakukan penyesuaian untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian 

Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan kinerja Aparatur Pemerintah. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan telaah kritis terhadap budaya kerja normal 
baru Aparatur Sipil Negara pada masa pandemi di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian disimpulkan 
adanya upaya tindakan praktis dalam mendukung kinerja aparatur di Jawa Tengah melalui penerapan 
protocol kesehatan, menjaga produktivitas kerja dan penegakkan disiplin. 

 

Kata Kunci: Protokol Kesehatan, Produktivitas Kerja, Penegakkan Disiplin 

 

Pendahuluan 

Kegemparan yang terjadi secara masif di beberapa Negara mengenai Covid-19 yang telah 
berdampak luas terhadap perekonomian dan kesehatan, tentu menyita perhatian besar dari 

berbagai pihak.  Penyakit yang disebabkan oleh turunan corona virus baru. ‘COVID’ diambil dari 
corona, virus, dan disease. Beberapa istilah atau sebutan untuk penyakit ini diantaranya adalah ‘2019 
novel coronavirus’ atau ‘2019- nCoV.’ Menurut United Nations Children's Fund, atau sering disingkat 

UNICEF, ada persamaan virus COVID-19 dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan 

beberapa jenis virus flu biasa yang pernah mewabah di beberapa negara. 

Situasi mengkhawatirkan dengan adanya pandemi ini, menjadikan wabah penyakit 
Corona Virus (Covid-19) ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang 

Meresahkan Dunia (PHEIC) dan virusnya sekarang sudah menyebar ke berbagai negara dan 
teritori, dan memerlukan perhatian dan kewaspadaan secara internasional. Banyak yang belum 
diketahui tentang virus penyebab Covid-19, tetapi secara umum diketahahui bahwa virus ini dapat 
ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran napas orang yang terinfeksi (yang 
keluar melalui batuk dan bersin). Seseorang dapat terinfeksi dan terkontaminasi virus ini dengan 
kondisi dan situasi yang tidak terprediksi. Covid-19 terus meluas, masyarakat harus mengambil 
tindakan untuk mencegah penularan lebih jauh, serta berusaha mengurangi dampak wabah ini 

serta mendukung langkah-langkah praktis untuk mengendalikan penyakit ini.  

Berbagai resiko yang ditimbulkan dari wabah Covid-19 berdampak terhadap perubahan 
tatanan kerja, tidak terkecuali para Abdi Negara, aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, 
yang pada akhir-akhir ini lebih banyak kerja dari rumah dan melaksanakan kegiatan secara daring. 
Meskipun demikian, Aparatur Sipil Negara dituntut tidak mengesampingkan pelayanan kepada 
masyarakat, dan harus adaptif terhadap perubahan kerja manual menjadi digital. Pembentukan 
Gugus Tugas di Jawa Tengah merupakan langkah awal yang ditempuh guna penanganan Covid-
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19. Gubernur sebagai pengarah gugus tugas sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 

th 2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah. 

Ketua Gugus Tugas sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 th 2020 tanggal 1 
April 2020 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 440.1/43 th 2020 
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Jawa 

Tengah, adalah Gubernur selaku Kepala Daerah di tingkat Provinsi. Pembentukan Sekretariat 
Gugus Tugas Sesuai SK Sekda Jawa Tengah selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah No 443.5/0007143 Tanggal 5 April 2020 tentang Pelaksana 
dan Sekretariat Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah. 

World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia menempatkan semua 

negara pada posisi very high alert (tingkat kewaspadaan sangat tinggi) (WHO, 2020). Di Indonesia 

kasus pertama covid-19 terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Sedangkan kasus pertama covid-19 di 
Jawa Tengah terjadi pada tanggal 8 Maret 2020. Tanggap darurat juga diberlakukan di Provinsi 

Jawa Tengah yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/3 Tahun 
2020  tanggal 27 Maret 2020 tentang  Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus 

Disease (Covid-19) di Jawa Tengah (Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 360/3 Tahun 2020 
tanggal 27 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 
(Covid-19) di Jawa Tengah, n.d.). Hal ini tentu berpengaruh banyak terhadap aktivitas masyarakat, 
tidak terkecuali Aparatur Sipil Negara yang berjumlah sebanyak 41.752 orang. (BKD, Januari 
2020).  

Pandemi Covid-19 merupakan darurat kesehatan yang bersifat langsung. Langkah-langkah 
untuk menyikapi pandemi ini juga berdampak langsung kepada masyarakat pada umumnya. 
Karantina dan gangguan terhadap dunia usaha, larangan bepergian, penutupan sekolah dan 
langkah penutupan lainnya membawa dampak yang bersifat mendadak dan drastis terhadap 
masyarakat (ILO, 2020). Kebijakan pemerintah dalam beberapa aspek birokrasi haruslah mampu 
beradaptasi dan merespon perubahan yang terjadi sehingga mampu memfasilitasi kesejahteraan 
dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam segala kondisi yang dihadapi. Berbagai 
tantangan dan kendala pelaksanaan birokrasi bukanlah hal mudah untuk segera diatasi. Konteks 
kedinamisan dalam pemerintah (dynamic governance) menjadi keniscayaan dalam menghadapi 

tantangan dan hambatan di tengah pandemi ini. 

Terkait sumber daya aparatur, diperlukan kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah 
provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi kondisi pandemi sehingga aparatur tetap produktif, 
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Memasuki fase baru di era pandemi yaitu fase normal 

baru dimana masyarakat kembali dapat beraktivitas, bekerja, dan beribadah seperti biasa, namun 
dengan desain atau cara yang baru perlu dipersiapkan tata kelola agar ASN tetap berkinerja tinggi. 
Birokrasi harus tetap menjadi garda depan untuk memberikan pelayanan publik dengan 
menyesuaikan kondisi yang ada, yaitu antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi, informasi dan komunikasi dalam segala hal di sektor pemerintahan. Terbatasnya ruang 
gerak dikarenakan protokol kesehatan, masyarakat tetap dilayani secara optimal. 

Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

aparatur tentu membutuhkan berbagai persiapan dan kemampuan. Kondisi seperti ini ada 
dihadapan kita dan memerlukan adaptasi dan kreativitas dalam pelaksanaannya. Paradigma 
dalam tata kelola di era unpredictable serta kompleksitas permasalahan yang ada membuat 

organisasi untuk perlu melakukan penyesuaian melalui sebuah proses perubahan. Tulisan ini 
bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi 
pandemi dan menjaga kinerja aparaturnya agar senantiasa produktif dan kreatif dalam melakukan 
pelayanan publik. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif, dengan jenis penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu penelitian melalui metode pengumpulan data pustaka, 

membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tahapan yang dilakukan dalam 
penelitian adalah melalui penelusuran dan pencatatan, serta membaca berbagai temuan terkait 
pembahasan system kerja aparatur di era pandemi maupun kebijakan-kebijakan di era Covid-19 
secara umum.  

Setiap pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun berita yang didapatkan dalam 
literatur-literatur, dan sumber website lembaga resmi pemerintah, maupun lembaga internasional, 
serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan studi ini dianalisis dan dikaji serta dituangkan 
dalam bentuk narasi. Langkah kedua adalah memadukan segala temuan, baik teori, model 
maupun konsep perubahan trkait tatanan kerja aparatur melalui berbagai bacaan, baik dari sisi 
kelebihan, kekurangan, maupun keterkaitan tentang tulisan yang dibahas. Tahapan terakhir adalah 
memberikan ulasan dengan mengelaborasi model maupun pendekatan yang berbeda dari temuan 

dalam artikel sebelumnya. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Perubahan yang terjadi menuntut suatu penyesuaian. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan 
birokrasi. Penyelenggaraan yang baik dan bersih, sederhana, fleksibel, serta didukung oleh tata 
kelola  SDM aparatur tentu akan menentukan kualitas pelayanan publik. Dibutuhkan suatu sistem 

pengelolaan aparatur pemerintah sehingga semua kegiatan yang dilakukan efektif dan efisien 
dalam fungsi pelayanan.   

Pemerintah sebagai pihak berwenang berkewajiban membangun komunikasi efektif 
melalui berbagai saluran media massa terkait dengan virus Corona yang sedang mewabah sehingga 
sehingga situasi dan kondisi dapat dikendalikan dengan baik . Tidak sekadar membuat masyarakat 
mengetahui tentang virus yang sedang mewabah ini, tetapi juga mengedukasi lewat proses literasi 
yang bersifat komprehensif dan proporsional 

 
Perubahan Paradigma: Perubahan dalam Normal Baru 

Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Ekonomi merupakan dua sisi mata uang. Dalam 
menjalankan tugas birokrasi di tengah perubahan yang begitu cepat, efektivitas birokrasi tetap 
menjadi hal utama. Roda pemerintahan tidak terhenti karena suatu sebab apapun. Aparatur 
menjalankan fungsi pelayanan dengan protokal tatanan Normal Baru dengan dua prinsip utama 

yaitu; Produktif dan Aman Covid-19. Produktif dalam arti masyarakat dapat kembali beraktivitas 
dan menjalankan usahanya sehingga perekonomian dapat bergeliat kembali; Aman Covid-19 
berarti menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dalam setiap aktivitas yang 
dilakukan. Hal ini tentu membawa harapan masyarakat dalam Tatanan Normal Baru yaitu 
Kepastian Pelayanan, Kejelasan Informasi dan Responsivitas Pelayananan. 

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 Tanggal 27 Maret 2020 
tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa 

Tengah membawa perubahan pada pola kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada 
masrakat.  Besarnya jumlah orang terinfeksi dan atau tertular, yang menyebabkan kematian, 
kerugian harta benda, terganggunya pembangunan sarana dan prasarana, serta berdampak pada 
sosial ekonomi dan perekonomian merupakan dasar pertimbangan untuk Status Tanggap Darurat 
Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah. 

 



102 
 

Kebijakan lain yang diberlakukan bagi aparatur, para abdi negara di Provinsi Jawa Tengah 

terkait wabah Covid-19 adalah dengan mengubah tatanan kerja, dengan lebih banyak kerja daring. 
Aparatur Sipil Negara dituntut untuk tetap produktif, dan tidak mengesampingkan pelayanan 
kepada warga, serta harus adaptif dengan perubahan kerja dari yang bersifat manual menjadi 
digital.  Melalui Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 965/932 tentang 
Petunjuk Teknis Sistem Kerja Aparatur Negara dalam Rangka Menanggulangi Penyebaran Virus 
Corona ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah diterapkan bekerja dari rumah 
dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat jadwal bagi ASN yang masuk dan 
yang bekerja di rumah. Adanya ketentuan minimal 30 persen pegawai masuk kantor setiap harinya 
untuk mempertahankan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik pada umumnya. Ketentuan 
lain dalam menunjang pelayanan adalah  kepala dinas dan pejabat teras lain diwajibkan datang ke 
kantor. Selain itu, para pejabat administrator, atau pejabat di eselon III diwajibkan minimal dua 
orang harus hadir dalam setiap OPD. Pejabat pengawas, minimal satu orang harus berada di 
kantor setiap hari. Guna menunjang pelaksanaan tugas keperintahan, pimpinan kantor atau 

lembaga tetap diwajibkan untuk hadir atau masuk kerja. Sedangkan untuk pelaksana dalam satu 
seksi, subbid, atau subbag tata usaha diharuskan masuk kantor minimal dua orang setiap hari. Bagi 
guru yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah, diharuskan tetap kreatif dan produktif 
melakukan tugas sebagai pemandu dan fasilitator pembelajaran melalui berbagai media, maupun 
sarana yang bisa dimanfaatkan. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, ASN yang bekerja di 
rumah tetap diwajib mengaktifkan alat komunikasi untuk berkoordinasi, sehingga pelayanan 
kepada masyarakat tidak terganggu. Bagi pegawai di tujuh rumah sakit milik Provinsi Jawa 

Tengah yang disiagakan untuk penanganan Corona, diwajibkan masuk untuk melayani 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sebanyak tujuh Rumah Sakit ditunjuk Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah sebagai rujukan Covid, yaitu RSUD Dr Moewardi Surakarta, RSUD Dr 
Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD Kelet Jepara, RSJD Surakarta, , RSJD, RSUD Tugurejo 
Semarang, RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang, serta Dr RM Soedjarwadi Klaten. Hal lain 
yang menjadi penekanan dalam menghadapi situasi pandemic adalah ASN sebagai teladan, 
diarahkan untuk bijak dalam bermedsos, menjaga integritas dan martabat PNS dengan memberi 

contoh yang baik kepada masyarakat.  
Regulasi lain terkait dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan 

Tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Masa Tatanan Normal Baru 
tertuang dalam Surat Edaran Nomor 965/1332 (Surat Edaran Nomor 965/1332 tentang 
Pencegahan dan Pengendalian Covid -19 dalam Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah pada Masa Tatanan Normal Baru., n.d.). Regulasi ini didasarkan pada 
beberapa peraturan antara lain Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalaian Corona Virus 

Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan 

Usaha Pada Situasi Pandemi; Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus 
Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 
Tahun 2020. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa regulasi 
terkait kinerja ASN yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari 

dan Jam Kerja serta Penilaian Kinerja secara Elektronik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  yang diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 
tentang Hari dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara  di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 58 Tahun 2020  yang mengatur tentang 
Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru. 
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Kebijakan ini diberlakukan sebagai pedoman untuk pencegahan dan pengendalian 

COVID-19 dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa tengah pada masa 
tatanan normal baru. Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat dalam melaksanakan 
tugas dapat bekerja di kantor/Work From Office (WFO) atau Work From Home (WFH). Pimpinan 

perangkat daerah, atau kepala unit kerja Eselon II menetapkan  pegawai yang melaksanakan WFH 
dengan ketentuan ketentuannya. Pelaksanaan jam kerja berpedoman pada aturan yang telah 
ditetapkan, yaitu  sesuai pada hari Senin s.d. Kamis pukul 07.00  s.d. 15.30 WIB, dan hari Jumat 
pukul  07.00 s.d 14.00 WIB.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas  adalah mengatur jarak aman 
antar pegawai minimal 1 (satu) meter pada saat melakukan  antrian pemeriksaan suhu tubuh, 
masuk lift, masuk ruangan kerja, ruang rapat maupun pulang kerja; Pegawai meminimalisir 
penggunaan kendaraan umum pada saat berangkat, dan atau pulang kantor; dan pegawai yang 
melaksanakan kegiatan operasional menggunakan kendaraan operasional kedinasan atau 
kendaraan pribadi. 

Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menentukan protokol kesehatan yang harus 

dipatuhi aparaturnya.  Untuk memasuki area kantor bagi pegawai dan tamu telah disiapkan 
petugas untuk mengukur suhu. Menghindari  bekerja lembur agar pegawai dapat beristirahat cukup 
guna menjaga kekebalan atau imunitas tubuh, dan mewajibkan pegawai ataupun tamu 
menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah, dan selama di tempat kerja. Ketentuan 
lain adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair atau menggunakan hand sanitizer 

sebelum memasuki kantor. Tamu yang berkepentingan mengisi form self assesment yang telah 

disediakan (sesuai form I Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020) untuk 

memudahkan penelusuran penularan Covid-19. Pengaturan peralatan, perlengkapan dan aktivitas 
kerja dengan ketentuan sebagai dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan protokol 
kesehatan yaitu alat pengukur suhu tubuh, kaca pelindung bagi petugas pengukur suhu badan 
pegawai atau tamu, air dan sabun pencuci tangan atau hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol 
minimal 70% dan memasang petunjuk tata cara mencuci tangan. Dalam mendukung protocol 
kesehatan, ditentukan pula bahwa setiap pegawai menempati meja dan kursi masing-masing, tidak 
berpindah-pindah tempat duduk serta berjarak aman minimal 1 (satu) meter. Penggunaan 
desinfektan untuk menjaga dan  memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dan juga dengan 
melakukan pembersihan secara berkala terutama pada handel pintu dan tangga, tombol lift dan 
ruangan lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area umum dan fasilitas umum lainnya. 
Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari 
masuk ruangan kerja, serta memasang pesan-pesan kesehatan. 

Ketentuan untuk Front Office pada Unit Pelayanan Publik yakni adanya peralatan 

tambahan pada petugas dan area pelayanan antara lain sarung tangan, sekat transparan/tembus 

pandang, dan petunjuk/tanda antrian disertai petugas antrian. Untuk aktivitas kantor dilakukan 
pembinaan kepada tenaga kebersihan kantor terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan 
lain dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah adalah  adalah 
membentuk Tim pencegahan Covid-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perangkat 
Daerah. 

Mengampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui pola hidup 
sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja; etika bersin dan batuk, dengan 

cara menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam, berjemur di bawah sinar 
matahari pada jam tertentu dan makan makanan bergizi seimbang. Selain itu guna mendukung 
protokol kesehatan adalah dengan menggunakan  alat dan perlengkapan pribadi secara baik dan 
benar, diantaranya tidak digunakan oleh orang lain (alat sholat,alat makan dll), serta adanya 
larangan masuk kerja dikantor bagi pegawai, ataupun tamu yang memiliki gejala demam, nyeri 
tenggorokan, batuk, pilek, sesak nafas, ataupun gejala lain yang terindikasi pandemi saat ini  
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Produktivitas Kerja 

Aparatur pemerintah dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu 
harus tetap kreatif dan produktif. Tidak terkecuali pada saat pandemi seperti ini.  Hal ini tersurat 
dengan jelas dalam  Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Pengendalian 
Covid-19 dalam Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 
menyebutkan bahwa  setiap pegawai menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) daring/online. Di 

sini dapat dilihat adanya ketentuan aparatur untuk tetap produktif dengan kondisi yang ada. 
Begitu pula dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan pada unit pelayanan publik 

dibidang administratif, dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. 
Atasan langsung memberikan bimbingan dan atau pendampingan kepada pegawai yang  
melaksanakan work from home dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Guna mengoptimalkan 
pelayanan, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teleworking Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 
yaitu vidcon.jatengprov.go.id, ataupun media lain sehingga tujuan kepemerintahan dalam melayani 

masyarakat tidak terkendala dengan adanya pandemi. 

 

Penegakkan Disiplin 

Atasan langsung secara berjenjang mengawasi pelaksanaan tugas dan penerapan protokol 
kesehatan (melakukan checklist), dan mengingatkan dan menegur bawahan yang melanggar 

pelaksanaan tugas dan penerapan protokol kesehatan. Kedisiplinan dalam pelaksanaan ketentuan-
ketentuan tentu berdampak pada kinerja aparatur secara keseluruhan. Kedisplinan juga 
diberlakukan dengan memberikan sanksi terhadap  pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai 

aturan disiplin pegawai. Dalam penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada regulasi/kebijakan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penerapan tatanan kehidupan baru di Provinsi 
Jawa Tengah dimulai sejak tanggal 5 Juni 2020 dan seluruh ASN bekerja seperti biasa dengan 
mematuhi protokol kesehatan. 

 

Kesimpulan 

Kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah tentu 
memiliki berbagai konsekwensi dalam pelaksanaannya. Diperlukan berbagai upaya, motivasi 
untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap publik sebagai acuan untuk ASN. Tidak sekedar 
melakukan tindakan-tindakan yang sebatas memenuhi formalitas dalam bekerja dalam kondisi 
darurat, dibutuhkan integritas yang tinggi pada kondisi ini.  

Konsep dynamic governance dalam menghadapi perubahan di berbagai bidang kehidupan, 

tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari perkembangan kondisi 
pandemi.  Pemerintah, dalam hal ini aparat birokrasi  dituntut untuk mampu beradaptasi dan 
merespon perubahan tersebut agar mampu memfasilitasi kesejahteraan dan pembangunan yang 
berkelanjutan. Pemerintahan yang dinamis (dynamic governance ) adalah hal penting dalam 

menjawab perubahan, ketidakpastian kondisi, tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh 
pemerintah  dalam menjalankan roda keperintahan saat ini. Dynamic governance yang merupakan 

outcome yang diharapkan dalam menghadapi perubahan berbagai sektor karena pandemi, dapat 

terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (adaptive policies) dilaksanakan (Neo & Chen, 

2007). 
Adaptasi terhadap berbagai kebijakan dalam menyikapi berbagai kondisi ini tidak 

dilakukan secara pasif, akan tetapi harus secara proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi 
dan implementasi yang berkelanjutan. Hal yang mendasar dari proses yang menghasilkan dynamic 

governance adalah landasan nilai budaya (institutional culture) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 
Nilai budaya inilah yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku kepemerintahan.  Terdapat 
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tiga kapabilitas dinamis yang mendukung  yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across. 

Dimana ketiga faktor tersebut yang akan memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang bersifat adaptif. 
Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat 
pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka 
senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. 
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Efektivitas Kelas Online Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pengetahuan 

Program Keluarga Berencana Pada Kelas Ibu Hamil Desa Dadirejo, 

Kecamatan Bagelen 

 

Sri Sumarningsih, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.                                                                       

E-mail: azaria.niswata@gmail.com  

 

Abstrak 

 

Kelas ibu hamil merupakan kelompok belajar dengan peserta ibu hamil guna meningkatkan pengetahuan 
tentang kesehatan, pengasuhan, tumbuh kembang dan gizi. Pelaksanaan kelas ibu hamil diselenggarakan 
setiap bulan. Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan kelas ibu hamil ditiadakan karena larangan untuk 

berkumpul guna mencegah penularan virus. Selama pandemi Covid-19 kegiatan kelas ibu hamil dilakukan 
secara online dengan media whatsapp grup. Efektifkah kelas dilaksanakan melalui media whatsapp grup? 
Keefektivan ini dianalisa dari hasil penilaian kuesioner dan diuji secara statistic dengan uji chi-square serta 
komunikasi langsung dengan peserta. Berdasarkan hasil uji stastistik diketahui bahwa kelas online bagi 
peserta kelas ibu hamil tidak efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang keluarga berencana. 
Keefektivannya hanya sebesar 11% dan beberapa kendala dikeluhkan oleh peserta secara langsung. 

 

Kata Kunci : Efektivitas, Kelas Ibu, Pengetahuan 

 

Pendahuluan 

Dalam UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga disebutkan bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan 
keluarga berkualitas harus dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka 
kematian,pengarahan mobilitas penduduk,pengembangan kualitas penduduk pada seluruh 
dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan 
kehidupan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk yang terlahir akan  menjadi sumber 
daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing 
dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata 

Selain itu juga telah diatur hak-hak penduduk dalam penyelenggaraan perkembangan 
kependudukan dan pembangunan keluarga. Diantaranya adalah berkomunikasi dan memperoleh 
informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan 
menggunakan sarana yang tersedia; mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan 
dan teknologi, seni dan budaya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga 

Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya tentang pengasuhan,tumbuh 
kembang dan gizi merupakan salah satu program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB 
dan Kesehatan Reproduksi, yang ada dalam kebijakan dan strategi nasional di dalam RPJMN 2020 
– 2024 (BKKBN, 2020). 
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Salah satu upaya peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga tentang pengasuhan, tumbuh 

kembang dan gizi adalah dengan kegiatan kelas ibu hamil. Yaitu suatu kelompok belajar ibu-ibu 
hamil yang terdiri dari 10 orang (Kemenkes, 2014). Pada tahun 2020 ini Indonesia mengalami 
wabah Covid-19. Yaitu penyakit saluran pernafasan yang menular, disebabkan oleh jenis 

coronavirus. Karena sangat mudahnya penularan penyakit ini sehingga orang Indonesia banyak 
yang terinfeksi dan Indonesia dinyatakan pandemi Covid-19. Keadaan ini mempengaruhi segala 

kegiatan yang ada di semua sektor kehidupan. 

Masyarakat tidak diperkenankan berkumpul untuk mencegah penularan penyakit covid-19. 

Hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil, dikarenakan ibu hamil lebih 
rentan terhadap penularan virus ini maka pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil juga tidak boleh 
dilaksanakan. Seperti halnya di Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen pelaksanaan kelas ibu hamil 
yang biasanya dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 22 namun di masa pandemi ini kegiatan 
terpaksa tidak dilaksanakan. 

Mengingat tujuan dari kelas ibu hamil adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan 

keluarga tentang pengasuhan, tumbuh kembang dan gizi  maka materi dari kelas ibu hamil harus 
tetap didapatkan oleh peserta kelas ibu hamil. Agar materi tetap sampai kepada ibu hamil peserta 
kelas ibu maka dilaksanakan pembelajaran melalui kelas online dengan media whatsapp grup. 

Pembelajaran dengan pemberian materi dan tanya jawab antara peserta kelas ibu dan 
fasilitator yang terdiri dari bidan, petugas gizi dan penyuluh KB. Materi yang oleh penyuluh KB 
diantaranya tentang tumbuh kembang anak, metode kontrasepsi dan bahaya 4 Terlalu. 

Pada penulisan ini untuk mengetahui apakah pembelajaran online ini mampu 
meningkatkan pengetahuan tentang keluarga berencana pada peserta kelas ibu hamil. Dengan 
variabel yang digunakan adalah tingkat pengetahuan keluarga berencana. 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui keefektivan kelas online masa pandemi 
covid-19 terhadap pengetahuan keluarga berencana pada peserta kelas ibu hamil desa Dadirejo 
kecamatan Bagelen. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kelas ibu hamil 
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan guna memaksimalkan kegiatan 

kelas ibu hamil  
 

Kelas Ibu Hamil 

Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan jumlah peserta maskimal 

10 orang. Di kelas ini, ibu-ibuhamil belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang 
kesehatan Ibu dan Anak (KIA) secara menyeluruh dan sistemastis serta dapat dilaksanakan secara 
terjadwal dan bekesinambungan. 

Tujuan dari kelas ibu hamil ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu-ibu 
mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan 
bayi baru lahir dan aktivitas fisik/senam ibu hamil. Sasaran kelas ibu hamil adalah semua ibu 
hamil yang ada di wilayah dengan jumlah peserta maksimal 10 orang setiap kelas (Kemenkes, 

2014). 
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Covid-19 

Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan 
gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai 
dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang 
berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis) atau bahkan tidak bergejala sama sekali (“Informasi 
Dasar COVID-19,” 2020) 

 

Keluarga Berencana 

Keluarga Berencana merupakan tindakan yang membantu individu atau pasangan suami 
istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertenu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, 
mendpatkan kealhiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, 
,mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan suami istri dan menentukan jumlah 

anak dalam keluarga (BKKBN, 2017). 

KB pasca persalinan yang selanjutnya disingkat KB PP adalah pelayanan KB yang 
diberikan setelah persalinan sampai kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari. Dan KB pasca 
keguguran (KB PK) adalah pelayanan KB yang diberikan setelah penanganan keguguran saat di 
faskes atau 14 (empat belas) hari pasca keguguran (BKKBN, 2017). 

 

Kelas Online – Pembelajaran Online 

Pengertian E-learning atau pembelajaran online adalah sebuah proses pembelajaran yang 
berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan 
dikembangkannya di jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk 
berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas yaitu 
internet. 

E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan ialah sebagai sarana ialah 
sebagai proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara 
langsung antara pendidik dengan siswa/I Ardiansyah, 2003 dalam (Setiawan, 2020) 

 

Pengetahuan 

Pengetahuan yaitu hasil dari pemahaman setelah seseorang melakukan penginderaan 
terhadap sebuah obyek tertentu. Penginderaan tersebut terjadi melalui panca indera yang dimiliki 
oleh manusia, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman bau, rasa serta raba. Diketahui 
sebagaian besar pengetahuan yang diperoleh manusia yaitu melalui indra penglihatan dan 
pendengaran Notoatmodjo, 2007 dalam (Jagad.id, n.d.) 

 

Metode Penelitian 

Uji Chi-Square 

Menurut (Alfattahazis, n.d.)Al Fatah Aziz, Uji chi-square di sebut juga dengan Kai 
Kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu uji statistic no-parametik (distibusi dimana besaran – 
besaran populasi tidak diketahui) yang cukup sering digunakan dalam penelitian yang 
menggunaka dua variable, dimana skala data kedua variable adalah nominal atau untuk menguji 
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perbedaan dua atau lebih proporsi sampel. Uji chi-square diterapkan pada kasus dimana akan diuji 

apakah frekuensi yang akan di amati (data observasi) untuk membuktikan atau ada perbedaan 
secara nyata atau tidak dengan frekuensi yang diharapkan. Chi-square adalah teknik analisis yang 
digunakan untuk menentukan perbedaan frekuensi observasi (Oi) dengan frekuensi ekspektasi atau 
frekuensi harapan (Ei) suatu kategori tertentu yang dihasilkan. Uji ini dapat dilakukan pada data 
diskrit atau frekuensi. 

Pengertian chi-quare atau chi kuadrat lainya adalah sebuah uji hipotesis tentang 
perbandingan Antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan yang didasarkan oleh hipotesis 

tertentu pada setiap kasus atau data yang ambil untuk diamati (Alfattahazis, n.d.). 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penilaian kuesioner (kuis 
Bangga Kencana) dengan responden peserta kelas ibu hamil yang tergabung dalam Whatsapp 
Grup Ibu Hamil desa Dadirejo. Hasil penilaian dari kuesioner ini sebagai nilai dari tingkat 
pngetahuan responden. Selain itu juga dilaksanakan wawancara langsung melalui whatsapp 
ataupun sms dikarenakan pembatasan pertemuan dengan peserta kelas ibu hamil. 

Adapun data yang diperoleh diolah dengan uji statistik menggunakan program IBM SPSS 

23.0 dengan uji Chi-Square dan hipotesis uji dalam pengolahan data ini adalah: 

H0 : Tidak ada efektivitas kelas online masa pandemi covid-19 terhadap pengetahuan keluarga 
berencana pada kelas ibu hamil desa Dadirejo 

H1 : Ada efektivitas kelas online masa pandemi covid-19 terhadap pengetahuan keluarga 
berencana pada kelas ibu hamil desa Dadirejo Peserta KB aktif 

 

Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan kelas ibu hamil desa Dadirejo dilaksanakan setiap tanggal 22.  Namun di masa 
pandemi Covid-19 ini, kegiatan pertemuan kelas ibu hamil tidak bisa dilakukan secara langsung. 
Peserta kelas ibu hamil mendapatkan materi melalui media Whatsapp Grup. Kelas bu hamil ini 

difasilitasi oleh Bidan desa, petugas gizi dan penyuluh KB. 

Penilaian tingkat pengetahuan dilaksanakan melalui kuesioner yang diberikan secara 
online pada tanggal 22 April 2020. Kuesioner ini berupa kuis bangga kencana “Hamil Sehat Hamil 
Terencana” dengan link https://forms.gle/pPDU4hnwMz7f464f7. Peserta wajib memberikan 
jawaban dari 15 pertanyaan. Peserta yang aktif mengikuti sebanyak 5 orang dari jumlah peserta 
ibu hamil pada bulan April 2020 sebanyak 16 orang. Persentase peserta yang aktif dalam kuis 
bangga kencana 31,25%. 

 

Tabel 1. Hasil Penilaian Tingkat Pengetahuan Peserta Kelas Ibu Hamil 

No Peserta Ibu Hamil Skore 

1.  1 36 

2.  2 32 

3.  3 32 

4.  4 24 

5.  5 8 

 

https://forms.gle/pPDU4hnwMz7f464f7
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Berdasarkan grafik hasil penilaian tingkat pengetahuan peserta kelas ibu hamil diketahui 
peserta dengan email gyun memiliki skore paling tinggi. Hasil penilaian tertinggi dengan skore 36 
dan terendah 8. Rata-rata tingkat pengetahuan kelas ibu hamil tentang program keluarga berencana 
sebesar 26,4. 

Untuk mengetahui efektivitas kelas online kelas ibu hamil terhadap tingkat pengetahuan 
program keluarga berencana dilakukan uji statistik menggunakan program SPSS 23.0 dengan uji chi-
square. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Chi-Square Efektivitas Kelas Online Masa Pandemi Covid-19 Terhadap 

Tingkat Pengetahuan Keluarga Berencana pada Peserta Kelas Ibu Hamil 
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Dari hasil uji chi-square diperoleh nilai signifikansi 0,896 yang berarti hipotesis nol 

diterima. Artinya tidak ada efektivitas kelas online masa pandemi Covid-19 terhadap tingkat 
pengetahuan keluarga berencana pada peserta kelas ibu hamil. 

Selain dilaksanakan analisa dengan uji statistik, beberapa peserta kelas ibu hamil 
menyampaikan kendala untuk kegiatan kelas ibu hamil secara online. Peserta menyampaikan 
dengan komunikasi langsung. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kelas online tidak bisa 
efektif dalam meningkatkan pengetahuan tentang keluarga berencana adalah: 

1. Kendala sinyal dari masing-masing peserta kelas ibu hamil 
2. Tidak semua aktif dalam menggunakan media online 

 

Kesimpulan 

Kelas ibu hamil adalah suatu kelompok belajar yang terdiri dari ibu-ibu hamil yang 

bertujuan untuk meningktakan pengetahuan ibu dan keluarga tentang kesehatan, pengasuhan, 
tumbuh kembang dan gizi. Pada tahun 2020, Indonesia mengalami wabah Covid-19 yang 
mempengaruhi pelaksanaan kelas ibu hamil dikarenakan larangan berkumpul guna mencegah 
penularan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan ini.  

Kegiatan kelas ibu hamil desa Dadirejo Kecamatan Bagelen selama pandemi covid-19 
tidak bisa dilaksanakan secara langsung. Petugas berusaha memaksimalkan WAG (Whatsapp 
Group) sebagai media untuk menyampaikan materi kelas ibu hamil. Namun, berdasarkan hasil 

analisa dan komunikasi langsung dengan peserta kelas ibu hamil desa Dadirejo bahwa pelaksanaan 
kelas ibu secara online di masa pandemi covid-19 kurang efektif dalam meningkatkan pengetahuan 
tentang keluarga berencana. Sehingga harus dipertimbangkan alternatif lain agar peserta kelas ibu 
hamil tetap mendapatkan pengetahuan tentang keluarga berencana. 
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Persantunan 

Terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada rekan kerja dari Puskesmas 
(Bidan, Petugas Gizi), Pemerintah Desa Dadirejo, TP PKK Desa Dadirejo, Kader desa Dadirejo, 
dan Peserta Kelas Ibu Hamil desa Dadirejo. 
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Terobosan Peningkatan Nilai Tambah Produk Lokal Unggulan        

Daerah Tertinggal Di Indonesia 

 

Dessy Phawestrisna, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.                                                      
E-mail: missdcy@gmail.com  

Priyono, Pusdkilat Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.        
E-mail: priyohamidjodjo@gmail.com  

 

Abstrak 

 

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang 
dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Pada umumnya daerah tertinggal dicirikan dengan 

letak geografis yang relatif terpencil, terisolir, sulit diakses dan rawan bencana. Penelitian ini bertujuan 
mengevaluasi kegiatan bimbingan teknis peningkatan nilai tambah produk lokal unggulan yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di beberapa 
kabupaten yang menjadi lokus kegiatan dalam rangka percepatan pengentasan daerah tertinggal di Indonesia 
pada kurun waktu 2017-2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
dengan metode observasi berperan serta (participant observation) dan wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai karena bimbingan teknis 
memberi dampak positif dan signifikan pada peningkatan profit pelaku usaha dan secara otomatis berdampak 
pada pendapatan daerah tertinggal. Implikasi dari penelitian ini adalah rekomendasi bahwa program ini 
dapat difollow up dan direplikasi ke daerah tertinggal yang lain agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. 

 

Kata Kunci: bimbingan teknis, daerah tertinggal, produk lokal unggulan 

 

Pendahuluan 

Di tengah pesatnya pembangunan dan arus modernisasi ternyata masih terdapat banyak 
daerah tertinggal di Indonesia. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta 
masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional 
(Perpres, 2015a). Penetapan kabupaten sebagai daerah tertinggal didasarkan atas enam kriteria, 
yaitu: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. 
kemampuan keuangan daerah; e. aksesibiltas; dan f. karakteristik daerah. Pemerintah menetapkan 
daerah tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional setelah evaluasi hasil capaian 
pengentasan daerah tertinggal berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan 
daerah pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
Dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan 122 kabupaten daerah tertinggal yang lokasinya mayoritas  
di wilayah timur Indonesia, dan masih terdapat empat kabupaten daerah tertinggal di pulau Jawa 

yaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang, Bondowoso, dan Situbondo (Perpres, 2015b). Papua 
merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten tertinggal terbanyak yaitu 26 dari 29 kabupaten 
(89,66%). Disusul oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 18 dari 22 kabupaten (81,82%). 
Pengelompokan daerah tertinggal berdasarkan pulau besar dan kawasan secara lebih lengkap 
disajikan pada gambar berikut ini (Mendes, 2015):  

mailto:missdcy@gmail.com
mailto:priyohamidjodjo@gmail.com
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Gambar 1.  Penyebaran Daerah Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau/Kawasan Tahun 

2015-2019 

 

Dibandingkan dengan daerah lain, daerah tertinggal memiliki karakteristik antara lain: 1) 
Persentase keluarga miskin lebih tinggi dan konsumsi perkapitanya lebih rendah; 2) angka harapan 
hidup lebih rendah dan angka kematian ibu (AKI) tinggi karena daerah tertinggal biasanya 
merupakan daerah yang rawan pangan dan berlahan kritis sehingga sulit memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari secara layak, selain itu dapat disebabkan karena sarana dan prasarana kesehatan, 

air bersih serta layanan publik lainnya yang masih sangat minim; 3) Rata-rata lama sekolah atau 
angka harapan sekolah dan angka melek huruf lebih rendah (Pusvita, 2019). Hal ini mengakibatkan 
masyarakat sulit untuk menerima transfer ilmu pengetahuan termasuk perkembangan teknologi 
dan informasi, akibatnya kualitas hidup masyarakat pada daerah tertinggal lebih rendah 
dibandingkan daerah lainnya. Daerah tertinggal cenderung tidak mengalami perkembangan dalam 
industri modern dan pada umumnya memiliki standar hidup yang rendah. Berdasarkan teori 
modernisasi (backwardness theories), daerah tertinggal disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan 

infrastruktur, sikap tradisional masyarakat, pembagian kerja yang rendah, literasi yang rendah, dan 
struktur agraria tradisional (Kuhnen, 1987). Lebih lanjut (Kuhnen, 1987) menyebutkan bahwa 
dalam teori modernisasi terdapat teori dualisme dan teori strategi. Teori dualisme mengasumsikan 
pemisahan struktur ekonomi dan sosial menjadi sektor tradisional dan sektor modern. Berdasarkan 
konsep dualisme ini, pengembangan daerah tetinggal dapat dilakukan dengan memperluas sektor 
modern terhadap daerah tersebut, dimana modal menjadi penentu dalam ekspansi sektor modern. 
Sementara menurut teori strategi, ketertinggalan merupakan sebuah lingkaran setan sehingga 

harus diputus dengan mengubah ekonomi tradisional menjadi ekonomi pasar modern. 

Pada umumnya daerah tertinggal dicirikan dengan letak geografis yang relatif terpencil, 
terisolir, sulit diakses dan rawan bencana. Akan tetapi sesungguhnya daerah memiliki potensi 
sumberdaya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang dapat digali dan 
dikembangkan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, potensi 
tersebut belum diberdayakan secara optimal. Produk yang dihasilkan belum dapat memberikan 
nilai tambah yang dapat dikontribusikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 
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Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kompetensi SDM di daerah tertinggal 

dalam pengolahan maupun pemasaran hasil produksi sebagai produk unggulan daerah sehingga 
perlu upaya intervensi. Produk unggulan daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun 
jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk 
dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, baik SDA, 
SDM, dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah 
yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk 
yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki 

pasar global (Mendagri, 2014).  

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai leading 

sector dalam upaya pengentasan daerah tertinggal di Indonesia telah melaksanakan berbagai 

program dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada kurun waktu 2017-2019 adalah 
bimbingan teknis peningkatan nilai tambah produk lokal unggulan daerah tertinggal, terutama 
dalam pengolahan dan pemasarannya. Bimbingan teknis baru dilaksanakan di beberapa kabupaten 
sebagai pilot project dan apabila dinilai berhasil maka akan diterapkan di kabupaten daerah 

tertinggal yang lain secara bertahap. Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan 
mendalam sampai level dampak terhadap kegiatan bimbingan teknis tersebut, apakah hasil yang 
dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kegiatan 
bimbingan teknis peningkatan nilai tambah produk lokal unggulan yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di beberapa kabupaten 
yang menjadi lokus kegiatan dalam rangka percepatan pengentasan daerah tertinggal di Indonesia 
pada tahun 2017-2019.  

Evaluasi dalam penelitian ini bukan merupakan evaluasi yang bersifat formalitas atau 
rutinitas seperti yang dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan. Untuk menghasilkan analisis 
yang komprehensif sekaligus obyektif penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan posisi 
sebagai orang dalam dan orang luar (insider and outsider). Sebagai orang dalam (insider) peneliti 

dapat menerapkan observasi berperan serta (participant observation) sehingga dapat memperoleh 
data dan informasi yang lengkap dan akurat. Sementara sebagai orang luar (outsider) peneliti dapat 

menerapkan independensi dalam melakukan analisis. Validitas dan reliabilitas dalam penelitian 
ini dicapai dengan mengkombinasikan antara peran orang dalam dan orang luar. Oleh sebab itu 
penelitian dilaksanakan oleh peneliti internal dari penyelenggara kegiatan dan peneliti eksternal 
yang tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dievaluasi. 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode 
penelitian kualitatif oleh (Creswell, 2010) didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran 
untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dalam penelitian kualitatif sumber data 
utamanya adalah wawancara, kutipan, kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen 
(Moleong, 2017). Pada penelitian ini data dan informasi dihimpun melalui observasi berperan serta 
(participant observation) dan wawancara. Pada observasi berperan serta peneliti terlibat dalam 
kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2018). Informan terdiri dari penyelenggara kegiatan, narasumber/fasilitator, dan 
peserta bimbingan teknis. Data dan informasi yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis yang 
hasilnya dapat berupa penggambaran atau deskripsi. Langkah berikutnya peneliti membuat 
interpretasi hasil analisis untuk menangkap arti yang terdalam kemudian menjabarkannya dengan 
tinjauan empirik yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. 
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Hasil dan Pembahasan 

Kinerja pembangunan ditunjukkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan 
menurunnya tingkat kemiskinan. Akan tetapi disparitas antar provinsi masih terjadi dengan tingkat 
kemiskinan yang lebih tinggi di wilayah timur Indonesia. Ketimpangan pembangunan antar 
wilayah merupakan akibat dari pemusatan pembangunan pada sebagian wilayah yang berimplikasi 
pada terbentuknya daerah yang relatif lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini 
disebabkan antara lain karena tidak efektifnya pelaksanaan program-program pengurangan 
kemiskinan dan sulitnya upaya menjangkau penduduk miskin karena keadaan geografis dan 

kondisi lainnya. Adanya disparitas kualitas SDM antar wilayah, perbedaan kemampuan 
perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antar wilayah 
mendukung fakta kesenjangan antar wilayah. Pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, 
upaya, dan tindakan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan 
wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.   

Perlu dilakukan langkah-langkah percepatan (quick win) sebagai bentuk afirmasi kebijakan 

pembangunan di daerah pinggiran termasuk di dalamnya daerah tertinggal. Percepatan 
pembangunan daerah tertinggal mengandung arti keberpihakan terhadap pembangunan daerah 
tertinggal di bidang perencanaan, pendanaan dan pembiayaan serta penyelenggaraan 
pembangunan daerah tertinggal. Dalam implementasinya permasalahan yang dihadapi di daerah 
tertinggal antara lain (Mendes, 2015): 1) Masih rendahnya kualitas SDM dan tingkat kesejahteraan 
masyarakat; 2) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar; 3) Rendahnya 
produktivitas masyarakat; 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam 

pengembangan perekonomian; 5) Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat 
pertumbuhan wilayah; 6) Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk 
berinvestasi. Hal ini menjadi tantangan yang harus diselesaikan dengan solusi terbaik. 

Kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi salah satunya difokuskan pada pengembangan perekonomian masyarakat yang 
didukung oleh SDM yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah 
tertinggal dan pusat pertumbuhan. Ekonomi lokal dapat dimaknai sebagai ekonomi yang tumbuh 

dan berkembang dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh daerah (Suryanto, 2018). 
Peran pembangunan ekonomi lokal dalam pembangunan nasional adalah penyediaan kesempatan 
yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian 
pembangunan ekonomi lokal akan mempercepat masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan 
yang lebih baik. Ekonomi lokal setidaknya membutuhkan tiga partisipan aktif yaitu pemerintah, 
pelaku usaha baik individu maupun komunitas dan lingkungan usaha. Ketiganya harus sinergis 
agar ekonomi lokal dapat berkembang dan berkelanjutan. Pelaku usaha juga harus memiliki daya 

kreativitas yang tinggi agar sumberdaya yang telah ada dapat memiliki nilai tambah serta memiliki 
daya saing di pasar.  

Sebagai langkah awal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi melakukan analisis untuk menentukan intervensi apa yang akan diterapkan. 
Berdasarkan hasil analisis, SDM pelaku usaha merupakan faktor strategis dan berpotensi besar 
untuk dikembangkan. Dengan demikian, intervensi ditujukan untuk meningkatkan kompetensi 

para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah tertinggal melalui pelatihan. 
Langkah berikutnya yaitu melakukan analisis kebutuhan pelatihan/training need analysis (TNA) 
untuk menentukan pelatihan yang paling prioritas. TNA adalah suatu langkah yang dilakukan 
sebelum melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu dalam merancang pelatihan untuk 
memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu dan strategi pembelajaran 
yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi 
peserta (Mangkunegara, 2003). Melalui TNA diketahui bahwa materi yang paling dibutuhkan 
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yaitu manajemen usaha yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi pasar saat ini. 

Pelatihan dinilai akan lebih efektif jika diselenggarakan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) 
karena sifatnya lebih aplikatif sehingga metode bimtek lebih menitikberatkan pada praktik dengan 
komposisi 30% teori dan 70% praktik. 

Sebelum pelaksanaan bimtek terlebih dahulu diadakan koordinasi untuk memperoleh 
kesepakatan mengenai mekanisme pelaksanaan bimtek serta terkumpulnya dokumen-dokumen 
pendukung administratsi pelaksanaan bimtek termasuk kurikulum. Bimtek ini dimaksudkan untuk 
mendukung Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) dan produk lokal. Melalui upaya 

peningkatan kapasitas dan kesempatan masyarakat dalam mengelola produk lokal diharapkan 
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah tertinggal. Bimtek dilaksanakan secara 
bertahap dalam periode 2017 sampai dengan 2019 di beberapa kabupaten daerah tertinggal. 
Intervensi belum dapat menjangkau keseluruhan kabupaten daerah tertinggal karena sifatnya 
pemantik atau pancingan. Harapannya program ini dapat disinergikan dengan program sejenis 
dari kementerian/lembaga lainnya, mitra swasta maupun stakeholders terkait sehingga lebih besar 

potensi keberhasilan untuk percepatan pengentasan daerah tertinggal di Indonesia. Berikut ini 

daftar kabupaten daerah tertinggal yang telah mengikuti bimtek manajemen usaha periode tahun 
2017-2019 beserta jenis produk/komoditas unggulannya:  

 

Tabel 1. Kabupaten Peserta Bimtek 2017-2019 

2017 2018 2019 

Kabupaten 

Produk/ 

Komoditas  

Unggulan 

Kabupaten 

Produk/ 

Komoditas  

Unggulan 

Kabupaten 

Produk/ 

Komoditas  

Unggulan 

Gorontalo  

Utara 

Tani Jagung, 

 Gula Aren 
Kupang Pengrajin Sepatu Sorong 

Produk Kuliner  

dan  

Kerajinan Rajutan 

Konawe 

 

Beras, Jagung, 
Sagu (Olahan 
Produk Kuliner 
Kue) 

Pandeglang 

Beras (Kue khas, 
Rengginang, 
Peyek Aneka 
Rasa) 

Manggarai 
Barat 

Kelompok Tani 
Mbeliling, 
Kelompok Tani 
Golokoe, Kelompok 
Usaha Keripiki 
Pisang Tanipadll 

Polewali 
Mandar 

Kain Tenun 
Mandar Sutera 

Sumba 
Barat 

Keripik 

Singkong, 
Pisang, Ubi, 
Buah 

Sumba Barat 
Keripik Singkong, 
Pisang Ubi, Buah 

Mamuju 

Tengah 

 

Pisang, Jagung, 
dan Sagu 

Konawe 

Beras, Jagung, 
Sagu (Olahan 
Produk Kuliner 
Kue) 

Seram Bagian 
Barat 

Perkayuan/ Mebel/ 
Furnitur 

Musi Rawas 

Aneka keripik 

tepung mocab, 
tepung ubi 
ungu, jahe, 
pisang 

Kapuas 
Hulu 

Ikan Asap (Air 
Tawar) 

Boalemo Menjahit/ Tenun 
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    Rote Ndao Usaha Kuliner 

    
Halmahera 
Timur 

Produk Kuliner 

    
Timur 
Tengah 
Selatan 

Produk Kuliner 

    
Seram Bagian 
Timur 

Kopra 

    
Kepulauan 
Morotai 

Produk Kuliner 

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

 

Materi bimtek disampaikan oleh para instruktur yang sangat kompeten dari unsur praktisi, 

akademisi, maupun tokoh sukses dan berpengaruh di wilayah setempat. Mitra yang digandeng 
antara lain: Fatayat NU, Code Margonda (coworking space –tempat bekerja untuk semua orang, 

mulai professional sampai dengan yang baru ingin belajar), Timurasa (perusahaan mitra petani, 
nelayan dan pengrajin yang memiliki produk asli Indonesia untuk memecahkan masalah dalam 
memperoleh akses ke pasar lokal dan global dengan tetap menjaga aspek kuantitas, kualitas dan 
keberlanjutan bisnis, Jahitin.com, Universitas Negeri Malang, Universitas Widya Mandira 
(Unwira), Yayasan Alfa Omega (YAO), InterModa (mitra praktisi pengembang platform penjualan 

online), INACOM (pengembang platform agribisnis) dan  Sanggar Berani Usaha. Dalam bimtek ini 

instruktur menyampaikan materi manajemen usaha yang meliputi manajemen produksi, 
manajemen pemasaran, manajemen distribusi dan manajemen finansial, manajemen risiko, 
termasuk juga penyusunan studi kelayakan usaha. Untuk teknis kemasan peserta menerima materi 
tentang definisi, fungsi, prinsip, syarat, tren, labeling, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kemasan suatu produk. Dalam hal pemasaran peserta dibekali dengan desain logo, teknik fotografi 
dan editing serta branding. Pemasaran online menjadi salah satu materi dalam bimtek karena 

pemasaran berbasis digital dapat digunakan untuk memperoleh konsumen yang lebih luas dan 
beragam, promosi merek serta meningkatkan penjualan yang pada akhirnya meningkatkan profit, 
seperti hasil penelitian (Purwana, Rahmi, & Aditya, 2017). 

Secara umum para peserta bimtek memberikan respon positif yang ditunjukkan dengan 
antusiasme selama pelaksanaan bimtek sejak awal sampai dengan akhir kegiatan. Berdasarkan 
pengamatan panitia penyelenggara, peserta aktif dalam mengikuti setiap materi maupun instruksi 

yang diberikan oleh instruktur. Namun demikian, peserta merasa bahwa keterbatasan waktu 
pelaksanaan bimtek cukup menyulitkan mereka untuk dapat memahami seluruh materi yang 
diberikan oleh instruktur dengan baik. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama agar bisa 
menguasai keseluruhan materi sehingga berharap agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan bimtek sejenis atau bimtek lanjutan. Selain itu 
para peserta bimtek mengemukakan bahwa mereka berminat untuk mengembangkan usaha 
dengan menambah varian produk yang diminati konsumen saat ini atau dengan memproduksi 

komoditi lain yang merupakan produk khas setempat dan bahan bakunya tersedia banyak di 
wilayah mereka. Akan tetapi saat ini mereka masih terkendala permodalan dan peralatan yang 
dibutuhkan. Oleh sebab itu peserta bimtek berharap ada campur tangan pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa membantu dalam mengakses permodalan 
dan peralatan untuk mengembangkan usaha. 
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Evaluasi pasca bimtek juga menunjukkan hasil positif dengan adanya peningkatan 

signifikan pada kualitas pengelolaan/manajemen usaha, kuantitas produksi, kuantitas penjualan, 
perluasan jaringan atau metode pemasaran, jumlah omzet dan jumlah profit yang diperoleh. Hasil 
ini selaras dengan penelitian (Harini, 2014) yang menyatakan bahwa pelatihan mempunyai 
kontribusi terhadap peningkatan pendapatan, dan ada perbedaan signifikan pendapatan sebelum 
dan sesudah pelatihan. Peningkatan hard skill SDM usaha mikro juga memberi pengaruh positif, 

hal ini selaras dengan penelitian (Kamaludin, 2020) yang menyatakan bahwa hard skill memiliki 

pengaruh terhadap sistem kegiatan usaha mikro,  hard skill merupakan pondasi dasar bagi pelaku 

usaha mikro dalam menjaga eksistensi kegiatan usaha, serta hard skill pelaku usaha mikro dapat 

ditingkatkan  melalui pelatihan dasar manajemen. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif 
pemerintah, swasta dan masyarakat. Sinergi ketiganya sesuai dengan model kebijakan publik 
pendekatan MSN (mentality, system, networking) dari (Kadji, 2015) yang juga menjadi salah satu 

instruktur dalam bimtek dari unsur akademisi. Model ini menegaskan bahwa kebijakan apapun 
yang siap untuk dilaksanakan, dipastikan mengarah atau bersinggungan dengan tiga dimensi 
kebijakan yaitu pemerintah, sektor swasta dan stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan kebijakan tersebut. Tiga sektor yang berkepentingan dengan implementasi kebijakan publik 
dapat digambarkan sebagai berikut (Kadji, 2015): 

 

 

Gambar 2.  Model Kebijakan Publik Pendekatan MSN (mentality, system, networking) 

 

Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha khususnya UMKM dapat memberi impact pada 

peningkatan produktivitas yang muaranya akan ada peningkatan kesejahteraan. Upaya ini perlu 
kerjasama dan sinergitas antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Individu 
merupakan pemegang kendali atas dirinya, seseorang tidak akan menjadi lebih baik tanpa ada 
usaha dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu seseorang harus senantiasa meningkatkan kualitasnya 
agar dapat menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan. Dalam RPJMN 2015-2019 sasaran 

pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal 
minimal 80 kabupaten. Pada tahun 2020 jumlah daerah tertinggal mengalami penurunan yaitu dari 
122 menjadi 62 daerah tertinggal (Perpres, 2020). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
terdapat progres positif dalam penurunan jumlah daerah tertinggal di Indonesia meskipun target 
belum dapat dicapai. Selain itu perlu dievaluasi indikator dan subindikator apa yang menyebabkan 
perubahan tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhi berubahnya kriteria suatu daerah dari 
daerah tertinggal menjadi bukan lagi daerah tertinggal. 
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Kesimpulan 

Salah satu upaya percepatan pengentasan daerah tertinggal serta perwujudan desa maju 
dan mandiri di Indonesia dilaksanakan melalui bimbingan teknis peningkatan nilai tambah produk 
lokal unggulan di beberapa kabupaten daerah tertinggal sebagai pilot project. Pada kurun waktu 

2017-2019 bimbingan teknis difokuskan pada peningkatan kualitas pengolahan dan pemasaran 
produk unggulan. Hasil bimbingan teknis menunjukkan dampak positif dan signifikan pada 
peningkatan profit pelaku usaha dan secara otomatis berdampak pula pada pendapatan masyarakat 
daerah tertinggal. Dengan demikian hasil yang dicapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Penulis merekomendasikan agar program ini dapat di-follow up dan direplikasi ke daerah tertinggal 

yang lain agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Namun pada masa pandemi covid-19 ini 
pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan. Program yang dilaksanakan oleh 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini bersifat program 
intervensi yang perlu disinergikan dengan program sektor lain sehingga pelaksanaan lebih efisien, 
hasil lebih efektif dan dampaknya lebih signifikan. Program yang dapat disinergikan contohnya 
pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan 

Kampung KB yang ada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).  

 

Persantunan 

Terimakasih untuk para informan, pimpinan, rekan kerja serta semua pihak yang telah 
memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam proses penelitian ini. Semoga penelitian ini 

dapat memberi manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya. Penelitian ini juga merupakan 
bentuk sumbangsih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar mampu 
bersaing di kancah global. 
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Abstrak 

 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak pengaruh yang besar terhadap pelayanan KB. Akses pelayanan 
KB oleh provider khususnya bidan lebih terbatas dibandingkan sebelum terjadi pandemi. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku konseling bidan dan tempat pelayanan terhadap 
capaian akseptor KB. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan cross sectional design dan 

menggunakan metode survei. Responden penelitian ini adalah 272 orang bidan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan diambil dengan teknik simple random sampling. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret- 
Mei 2020. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah capaian 
KB sedangkan variabel bebasnya adalah perilaku konseling dan tempat pelayanan. Analisis data dilakukan 
dengan uji chi square dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini yaitu sebanyak 64 % responden 
berperilaku konseling positif dan 36 % berperilaku negatif. Capaian KB sebanyak 26.1 % di atas rata rata dan 
73.9 % di bawah rata rata. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perilaku konseling bidan 

berhubungan dengan capaian KB dengan nilai P sebesar 0,29 (P&lt;0.05). Ada hubungan juga antara tempat 
pelayanan dengan capaian KB pada praktek mandiri bidan dengan nilai P sebesar 0,00 (P&lt;005). 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara perilaku konseling dan tempat pelayanan bidan 
terhadap capaian akseptor KB di Masa Pandemi COVID-19. 

 

Kata Kunci: Bidan, capaian akseptor KB, perilaku konseling, tempat pelayanan. 

 

Pendahuluan 

Pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak pada berbagai bidang. Salah satu 
dampaknya yaitu akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB. Berbagai permasalahan 
dalam pelayanan KB di masa pandemi akan berpengaruh terhadap keberhasilan program KB. 
Permasalahan pencapaian akseptor dapat tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Hal 
tersebut seperti yang diungkapkan dalam penelitian Bietsch, Williamson, &amp; Reeves (2020) 
ketika terjadi wabah Ebola di Afrika. Peneliti menyebutkan bahwa akses pelayanan kesehatan, 
termasuk pelayanan KB terganggu selama wabah Ebola terjadi karena kekurangan tenaga, 
karantina, gangguan pada ketersediaan fasilitas, penutupan fasilitas kesehatan, serta ketakutan 
akan fasilitas kesehatan dan pekerja.  

mailto:srisugiharti590@gmail.com
mailto:fimedi@yahoo.com
mailto:istribartini@gmail.com
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Disisi lain, pelayanan KB oleh provider pada masa pandemi diharapkan dapat lebih 

intensif dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan wabah 
COVID-19. Penelitian Hebert, Schwandt, Boulay, &amp; Skinner, (2013) menyatakan bahwa 
provider pelayanan KB merupakan komponen penting untuk keberhasilan program KB. Strategi 
pelayanan dalam penyesuaian masa-masa kritis saat pandemi perlu dikembangkan dalam 
pelayanan oleh provider. Penggunaan media elektronik dalam bentuk video untuk pelayanan 
konseling sebagai tahap awal pelayanan KB merupakan salah satu contoh strategi yang efektif. 
Media konseling ini merupakan faktor yang paling penting memengaruhi pengetahuan responden 

tentang MKJP dengan nilai p&lt;0,05 dan responden yang diberikan konseling menggunakan 
video 41,69 kali berpeluang mendapatkan pengetahuan baik dibandingkan dengan responden yang 
diberikan konseling tanpa video (Nurdiana, Astri., Firman W, 2016) . Selain media, studi lain 
menyebutkan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh paling besar pada kualitas konseling 
bidan (Widayati, Rina Sri, Laksmono W, 2014) . Media serta motivasi ini akan menjadi tantangan 
besar bagi provider pada masa pandemic COVID 19, dimana hambatan kontak langsung dan risiko 
tertularnya penyakit menjadi permasalahan utama pelayanan KB.  

Kebijakan pemerintah tentang physical distancing yang diterapkan selama pademi COVID 
19, berdampak terbatasnya mobilitas akseptor untuk menjangkau fasilitas kesehatan, disamping 
alasan utama menghindari penularan virus COVID 19. Hal ini akan mempengaruhi sikap dan 
perilaku akseptor untuk memilih jenis fasilitas kesehatan yang dianggap relatif aman dari 
penularan virus. Fasilitas kesehatan atau tempat pelayanan dalam masa ini diprioritaskan untuk 
penanganan kegawatdaruratan bencana virus bahkan realitanya banyak tempat pelayanan 
kesehatan yang akhirnya ditutup atau mengurangi jam pelayanan kontrasepsi. Pelayanan 

kontrasepsi seringkali menjadi tidak prioritas, karena dianggap bukan kasus kegawatdaruratan. 
Inilah yang menjadi tantangan bagi provider untuk tetap memahami pelayanan kontrasepsi sebagai 
pelayanan essensial. Bagaimanapun, masyarakat harus tetap dilayani untuk kebutuhan 
kontrasepsi, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan yang semakin meningkat hampir 
50% secara global (Bahamondes, Makuch, Bahamondes, &amp; Makuch, 2020).  

Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki karakteristik masalah yang cukup variatif, dimana 

masalah kesehatan ibu dan anak, yakni  kematian ibu, stunting, kehamilan remaja, serta unmet 
need pelayanan kontrasepsi, masih menjadi prioritas masalah yang ditangani. Kajian-kajian 
tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, termasuk salah satunya 
adalah pelayanan kontrasepsi. Pandemi COVID-19, telah memunculkan berbagai isu serius 
berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi. Isu baby boom akan semakin membuat tendensi ke arah 
bonus demografi, yang tampaknya membuat dualisme pemikiran antara tantangan, peluang dan 
hambatan terhadap laju pembangunan kesehatan. Permasalahan awal yang muncul adalah 

meningkatnya persentase kasus kehamilan tidak diinginkan sebesar 26% di DIY sebagai dampak 
pandemi COVID-19 (BKKBN, 2020). Lebih detail, gambaran cakupan pelayanan kontrasespi di 
DIY selama masa pandemi COVID-19, terjadi penurunan sebanyak 13,8% di pelayanan bidan 
praktik mandiri dan penurunan terbanyak pada kunjungan KB MKJP yang terjadi sekitar 327% 
untuk metode IUD dan 53% untuk metode implan (Mada, 2020). Kondisi ini merupakan salah 
satu indikator dampak tidak tercapainya target pelayanan yang telah ditetapkan. Ada 
kecenderungan menurunnya cakupan pelayanan kontrasepsi di DIY. 

Berbagai spekulasi tentang kasus-kasus putus pakai, ganti cara ataupun unmet need tentu 
menjadi diskusi dan kajian yang menarik. Konseling merupakan prosedur awal yang banyak 
mempengaruhi keberhasilan pelayanan KB. Semua provider, termasuk bidan diharapkan mampu 
memberikan konseling dengan baik, sehingga cakupan pelayanan dapat memenuhi target dan 
kebutuhan masyarakat.  Cara pelaksanaan pelayanan khususnya konseling pada masa pandemi 
COVID-19 ini, tentu akan memberikan gambaran yang variatif berkaitan dengan cakupan. Apabila 
nilai p ≤ 0,05 , maka Ho ditolak pelayanan KB pada masa New Normal. Artikel ini membahas 
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lebih detail mengenai pengaruh perilaku konseling (bidan) dan tempat pelayanan terhadap capaian 

akseptor KB di wilayah DIY. 

 

Metode Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan cross sectional design yaitu dengan 

cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat/ point time approach 
(Notoatmojo, 2010) dan menggunakan metode survei. Waktu penelitian dilaksanakan bulan 

Maret-Mei 2020. Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel dilakukan 
dengan probability sampling dengan simple random sampling yaitu setiap anggota atau unit 
populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Notoatmojo, 2010). Besar 
sampel sejumlah 272 responden. Varibel terikat dalam penelitian ini adalah capaian akseptor KB 
dan variabel bebas adalah perilaku konseling dan tempat pelayanan. Instrumen yang digunakan 
adalah kuesioner. Kuesioner tentang perilaku konseling berupa pernyataan dengan menggunakan 
skala Likert. Cara menentukan variabel sikap konseling positif dan negatif dilakukan dengan 

menghitung skor T, sikap positif jika skor T ≥ 50 dan Negatif jika skor T &lt; 50 (Azwar, 2013). 
Variabel cakupan KB di atas rata-rata artinya bahwa jumlah akseptor KB melebihi rata-rata dan 
cakupan KB di bawah rata-rata artinya bahwa jumlah akseptor KB lebih sedikit dari nilai rata-rata. 
Analisis dilakukan dengan analisis univariat dan bivariat. Uji statistik yang digunakan adalah uji 
chi square. Hal ini dikarenakan data yang dianalisis adalah berskala nominal dan nominal. Nilai 

hubungan antar variabel menggunakan taraf signifikansi yaitu α=0,05. Pengolahan analisis data 
dengan software spss for windows. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Penelitian ini melibatkan 272 responden yang disurvei. Karakteristik Profil responden 
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Distribusi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir 

dan Lokasi Pekerjaan 

Karakteristik Demografi Jumlah (N) Persentase (%) 

Usia 

20-24 tahun 5 1.8 

25-29 tahun 21 7.7 

30-34 tahun 45 16.5 

35-39 tahun 37 13.6 

40-44 tahun 56 20.6 

45-49 tahun 33 12.1 

50-54 tahun 40 14.7 

>55 tahun 35 12.9 

Pendidikan terakhir 

Akademi/D1/D2/D3 197 72.4 

D4/PT(S1/S2/S3) 75 27.6 
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Lokasi Pekerjaan (Responden ada yang bekerja lebih dari satu lokasi) 

RS Pemerintah 14 5.1 

RS Swasta 25 9.2 

Puskesmas 159 58.5 

Klinik Swasta 33 12.1 

Praktik Mandiri Dokter 3 1.1 

Praktik Mandiri Bidan 111 40.8 

Lokasi kerja lainnya 3 1.1 

 

Tabel 1 menjelaskan bahwa seluruh responden adalah perempuan, karena definisi bidan 
yaitu seorang perempuan. Mayoritas responden (20,6%) berada pada rentang usia antara 40-44 
tahun, sementara hanya 1,8% yang berada pada rentang usia 20-24 tahun. Mayoritas responden 

(72.4)% juga merupakan lulusan akademi/DI/DII/DIII  dan 58.5 % responden bekerja di 
puskesmas sebanyak 58.5 % serta 40.8% praktik di praktik mandiri bidan (PMB). 

 

Tabel 2. Distribusi Perilaku Konseling dan Capaian Akseptor KB di Masa COVID-19   

Keterangan Frekuensi Persentase (%) 

Perilaku Konseling 

Positif 174 64 

Negatif 98 36 

Cakupan KB 

Di atas rata-rata 71 26.1 

Di bawah rata-rata 201 73.9 

 

Tabel 2 terlihat bahwa sebanyak 64 % responden berperilaku konseling positif dan 36 % 
berperilaku negatif.  Capaian  KB sebanyak 26.1 % di atas  rata rata dan 73.9 % di bawah rata rata.  

 

Tabel 3. Korelasi Perilaku Konseling dan Capaian KB di Era COVID-19   

 

 

Perilaku 
Konseling 

 Capaian  KB P value 

di atas rata-rata di bawah rata-rata 0.029 

Positif 53 (30.5%) 121 (69.5%)  

Negatif 18 (18.4%) 80 (81.6%)  

 

Tabel 3. Hasil korelasi antara perilaku provider dan capaian KB di Era COVID-19   
menunjukkan hasil yang signifikan (P<0.05). Tabel 3 menjelaskan pula bahwa pada perilaku 
konseling yang positif ternyata capaian KB di bawah rata rata, sebanyak 69.5 %  dan ada 30.5 % 
yang capaian  KB di atas rata rata.  Hal ini sangat menarik  untuk dilihat lebih dalam bahwa ada 
sekitar 30.5 % cakupan KB di atas rata rata. Begitu pula  pada perilaku provider yang negatif 
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capaian  KB sebanyak 81.6% di bawah rata rata dan ada sebanyak 18.4 % yang berada di atas rata 

rata.  

 

Tabel 4. Korelasi Tempat Pelayanan Provider dan Capaian  KB di masa COVID-19 

Tempat Pelayanan P value 

Rumah Sakit Pemerintah 0.698 

Rumah Sakit Swasta 0.450 

Puskesmas 0.624 

Klinik Swasta 0.716 

Praktik Mandiri Dokter 0.406 

Praktik Mandiri Bidan 0.000 

Lainnya  0.909 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa ternyata ada korelasi antara tempat pelayanan provider 
dengan capaian  KB pada praktek mandiri bidan (P<005). 

Layanan keluarga berencana merupakan respons penting terhadap masalah kehamilan 
yang tidak diinginkan. Studi-studi yang melihat akses keluarga berencana selama dan setelah 

pandemi menemukan dampak yang beragam. Hasilnya diketahui bahwa capaian  KB yang ada di 
pelayanan kesehatan terlihat di bawah rata-rata. Respons sistem kesehatan berbasis hak yang 
komprehensif untuk menangani penyediaan layanan keluarga berencana selama pandemi adalah 
kebutuhan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah kematian tambahan 
dan morbiditas wanita (Vora, Saiyed, & Natesan, 2020). Statemen lain menegaskan bahwa 
ketersedian alat kontrasepsi modern jangka panjang maupun pendek, kebutuhan akan informasi, 
konseling dan pelayanan termasuk kontrasepsi darurat, sangat dibutuhkan dan harus tersedia serta 

mudah diakses selama pandemi COVID-19 (Message, 2019). Hal ini cukup dipahami sebagai 
dampak dari terbatasnya akses untuk memberi dan mendapatkan pelayanan kontrasepsi.  

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah protokol yang harus diperhatikan selama 
masa pandemi. Survei di negara-negara berkembang (low & middle income, countries) melaporkan 

bahwa ada kecenderungan penurunan pelayanan kontrasepsi. Pandemi ini berdampak pada 
penurunan pelayanan KB dan masih ditemukannya lebih dari 15 juta kasus kehamilan yang tidak 

diinginkan (Biddlecom, 2020). Secara umum baik dalam skala nasional bahkan internasional, 
pandemi  COVID-19 telah berdampak pula pada akses kontrasepsi dan perlu pengembangan 
strategi selanjutnya.  

Berbagai kajian kebijakan telah direkognisi sebagai pedoman di berbagai level atau aspek 
kehidupan masyarakat. Masa-masa pandemi, pertemuan langsung dibatasi, petugas kesehatan 
harus menyesuaikan strategi untuk pelayanan kontrasepsi melalui jarak jauh, kapan pun waktunya 
untuk konseling, sharing pengambilan keputusan, penanganan efek samping, dan memberi 

pertimbangan untuk memilih metode kontrasepsi yang tepat, sehingga lebih yakin untuk dipasang 
atau menggunakan alat konrasepsi (Nanda, Lebetkin, Steiner, Yacobson, & Dorflinger, 2020).  
Layanan berbasis media teknologi informasi ini sangat memungkinkan untuk masa-masa pandemi, 
terutama untuk konseling dan screenig. Penelitian ini menunjukkan bahwa 30.5% kenaikan 

cakupan  di atas rata-rata pada bidan-bidan yang berperilaku positif, dimana pemanfaatan 
teknologi informasi tampak sebagai faktor pendukung pada perilaku konseling bidan. 
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Konseling merupakan salah satu hal yang penting untuk mempromosikan kesehatan dan 

kesejahteraan individu (Minaz Mawani & Bano, 2016). Dalam pencapaian keberhasilan program 
KB, konseling merupakan aspek yang sangat penting. Konseling lebih dari sekedar saran dan 
sangat penting untuk mengembangkan wawasan akseptor KB terkait dengan masalahnya. Dengan 
melakukan konseling berarti provider membantu klien untuk memilih alat kontrasepsi yang 

digunakan sesuai dengan pilihan dan kondisi kesehatannya. Ada pengaruh pemberian konseling 
dengan APBK dengan pemilihan alat kontrasepsi pada ibu pasca salin (Gobel, 2019). Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut terlihat bahwa ketika perilaku konseling bidan positif tinggi namun 

capaian  akseptor KB di bawah rata-rata. Hal tersebut sangat dimungkinkan di masa pandemi 
karena adanya kekhawatiran akseptor untuk mengakses layanan kesehatan, informasi yang 
diterima oleh akseptor tidak komprehensif (gagal paham) meskipun bidan sudah memberikan 
beberapa metode (online melalui whatsapp group ataupun facebook). Hal ini dikarenakan pemahaman 

seseorang dalam menerima ilmu pengetahuan akan berbeda ketika diberikan dengan tatap muka 
langsung dibanding melalui media sosial. Selain itu sangat dimungkinkan kualitas konseling yang 
diberikan kepada akseptor belum sesuai kebutuhan akseptor karena di masa pandemi layanan 

dibatasi oleh waktu, jarak yang apabila kapasitas ruangan tidak terlalu besar maka waktu konseling 
pun dibatasi. UNFPA juga menyebutkan bahwa COVID-19 telah menyebabkan gangguan dalam 
memenuhi kebutuhan keluarga berencana, diantaranya kekurangan alat pelindung diri untuk 
memberikan layanan dengan aman, fasilitas kesehatan di banyak tempat menutup atau membatasi 
layanan, akseptor menahan diri untuk mengunjungi fasilitas kesehatan karena kekhawatiran 
tentang paparan COVID-19 atau karena pembatasan pergerakan, gangguan rantai pasokan 
membatasi ketersediaan kontrasepsi di banyak tempat, dan persediaan banyak metode kontrasepsi 

diantisipasi dalam 6 bulan ke depan di lebih dari 12 negara berpenghasilan rendah (UNFPA, 2020). 

Penelitian (Minaz Mawani & Bano, 2016) menyebutkan bahwa metode dan analisis akar 
penyebab kegagalan metode perlu dilakukan untuk konseling yang efektif. Akseptor KB harus 
diberikan beberapa pilihan untuk memilih metode untuk dirinya sendiri. Keterlibatan suami sangat 
penting selama konseling karena perencanaan kehamilan adalah tanggung jawab bersama 
pasangan. Dukungan dari pasangan akseptor sangat penting untuk menyesuaikan metode 
kontrasepsi apa pun. Kualitas hubungan pasangan dan komunikasi antar pasangan dan 

pengaruhnya terhadap penggunaan kontrasepsi juga perlu diperhatikan. Komunikasi pasangan 
merupakan prediktor yang baik dari konseling untuk penggunaan kontrasepsi. Berdasarkan hal 
tersebut maka terlihat bahwa kualitas konseling merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan 
dalam memberikan konseling. Namun dalam penelitian ini tidak dikaji lebih dalam terkait dengan 
kualitas konseling. Dalam penelitian ini hanya melihat apakah bidan memberikan pelayanan 
konseling atau tidak. Penelitian Hrusa, Spigt, Dejene, & Shiferaw (2020) menyebutkan bahwa 
meningkatkan kualitas konseling kontrasepsi untuk wanita di semua demografi, termasuk kuintil 

kekayaan dan pendidikan, adalah strategi penting untuk mendukung hasil kesehatan reproduksi 
yang positif dengan fokus berbasis hak. 

Hasil penelitian juga diungkapkan bahwa lokasi penyedia layanan untuk akses akseptor 
KB juga mempengaruhi capaian  akseptor KB. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa 
praktik mandiri bidan memiliki hubungan yang signifikan dengan capaian akseptor KB. Hal 
tersebut sangat dimungkinkan karena di masa pandemi, akseptor KB memiliki rasa khawatir 

apabila harus mengakses KB di fasilitas kesehatan umum apalagi tempat layanan kesehatan 
tersebut merupakan rujukan COVID-19 , sehingga memilih lokasi yang dirasa lebih nyaman dan 
aman. Kondisi ini secara global pun terjadi, dimana hambatan-hambatan terhadap pelayanan 
kontrasepsi meningkat dikarenakan terjadinya kekurangan obat-obatan dan persediaan lainnya 
bahkan penyedia layanan kesehatan dialihkan untuk merespons pandemi pada rumah sakit atau 
tempat khusus lainnya. Pasien pun mengalami hambatan secara logistic dan ekonomi untuk 
mengakses pelayanan Kesehatan, termasuk  merasa takut untuk mengakses perawatan kesehatan 
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reproduksi dan khawatir mengakses perawatan dapat membuat mereka terpapar Virus SARS-

COV-2 (Benson, Lyndsey, T Madden, J Tarleton, 2020). 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara perilaku konseling bidan dan 
tempat pelayanan bidan terhadap cakupan akseptor KB di Masa Pandemi COVID-19. 
Keberhasilan capaian akseptor tidak hanya cukup dengan bidan memberikan konseling, namun 

juga perlu diperhatikan kualitas konseling yang diberikan dan keamanan serta kenyamanan tempat 
layanan. Implikasinya tempat layanan yang memberikan kenyamanan dan keamanan dalam 
konseling maka capaian akseptor KB meningkat. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu 
pengembangan model pelayanan KB, yang disupport dengan tools berupa modul khusus pelayanan 

KB di masa pandemi yang berisi standar minimal pelayanan KB di masa pandemi. Selain itu perlu 
diterapkan pada masyarakat berupa social approach atau pendekatan sosial untuk aksesibilitas 

pelayanan KB di masa pandemic, terutama kemandirian masyarakat untuk mencari informasi, 

konseling dan terpenuhinya alat kontrasepsi non MKJP khususnya oral pill & kondom. 
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Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam 
menggunakan e-learning yang dikembangkan oleh Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta. Model yang 
digunakan adalah Model Aydin & Tasci, yang mengukur empat faktor utama yaitu: teknologi, inovasi, 
sumber daya manusia, dan pengembangan diri. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, sedangkan 
pengolahan data menggunakan metode statistik deskriptif. Penelitian dilakukan terhadap 130 orang Penyuluh 

Keluarga Berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyuluh 
Keluarga Berencana memiliki skor ELR keseluruhan 3.6 yang berarti bahwa siap untuk menerapkan e-
learning, tetapi membutuhkan sedikit peningkatan terutama pada faktor pengembangan diri. Manajemen 
maupun pengajar perlu meningkatkan strategi dalam implementasi penggunaan e-learning sehingga PKB 
dapat meningkatkan kompetensinya melalui sarana ini. 

 

Kata Kunci: Elearning, ELR, Aydin & Tasci, Penyuluh Keluarga Berencana 

 

Pendahuluan 

Era Industri 4.0 ditandai dengan perkembangan teknologi telah memacu perubahan dunia 
secara cepat di mana teknologi masyarakat berpusat pada manusia dan berkolaborasi dengan 
teknologi dimana kecerdasan buatan dan internet untuk segalanya telah menjadi bagian dari hidup 

kita. Kecepatan teknologi dan informasi ini tidak hanya mempengaruhi gaya hidup kita ataupun 
perkembangan ekonomi diluar sana, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita menghadapi 
perubahan. 

Pada dunia pendidikan dan pelatihan, sistem pembelajaran yang dulunya masih tidak 
tersentuh teknologi kini sudah bisa dijalankan menggunakan teknologi. Penerapan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi saat ini sudah menjadi keharusan, tidak hanya merespon era industry 

4.0 namun juga karena dampak dari pandemi Covid-19 yang menuntut manusia untuk bisa 
melakukan jaga jarak. Teknologi yang pada awalnya menjadi pendamping proses pembelajaran 
yang dilakukan pada saat ini dengan adanya pandemic covid-19 menjadi tumpuan berjalannya 
proses pembelajaran. Teknologi yang kini ada pada dunia pendidikan dan pelatihan, dan banyak 
digunakan untuk melakukan proses pembelajaran adalah e-Learning. E-learning adalah metode 

pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga 
mampu mendukung proses pembelajaran (Allen, 2013). 

mailto:ai.susanto@gmail.com
mailto:rodhi06@gmail.com
mailto:riza.fatma.arifa@gmail.com
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Saat ini e-learning menjadi sebuah persoalan e-competency di berbagai negara (Teasdale 

dan Lupart, 2001 dalam So dan Swatman, 2006). Jumlah perusahaan di sektor publik dan swasta 
yang melihat belajar merupakan kunci utama untuk meningkatkan kompetensi mereka juga 
meningkat (Goldstein dan Ford, 2001 dalam So dan Swatman, 2006). Dapat dikatakan bahwa 
elearning merupakan kunci utama dalam sarana belajar untuk meningkatkan kompetensi.  

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengembangkan serta 
menerapkan penggunaan elearning melalui laman Pelatihan Daring BKKBN Jogja sejak tahun 
2019 dengan sasaran utama peserta pelatihan sebagai pengguna elearning adalah Penyuluh 

Keluarga Berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan e-learning dalam pelaksanaanya masih ditemui adanya kendala. Kendala yang 
dialami tersebut berupa kendala infrastuktur, konten materi pembelajaran maupun dari aspek 
sumber daya manusia. Terkait sumber daya manusia ini tidak hanya dari aspek manajemen 
pengelola namun juga dari sisi pembelajar atau pengguna elearning. Peserta pelatihan sebagai 
pengguna elearning dituntut untuk dapat lebih aktif belajar secara mandiri karena proses utama 
pembelajaran ada pada peserta pelatihan, karena elearning adalah salah satu pembelajaran yang 

berpusat pada pembelajar (Aoki, 2010). 

Bhuasiri, Xaymoungkhoun, Zo & Jeung Rho (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan e-
learning memang sangat cepat, lebih dari seribu institusi di lima puluh negara menggunakan e-
learning, akan tetapi tidak semua yang dikembangkan berhasil. penerapan elearning membutuhkan 

kesiapan baik infrastruktur maupun organisasi pengelola elearning dengan memperhatikan 
berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan elearning. Penting untuk mengetahui kesiapan 

penerapan e-learning sebelum atau setelah penerapan e-learning, karena tanpa perencanaan yang 
baik e-learning kemungkinan besar akan berakhir dengan cost overruns, produk pembelajaran yang 
tidak menarik dan kegagalan (Chapnick, 2000). Kesiapan penggunaan elearning ini dikenal dengan 
istilah e-learning Readiness (ELR). Pengukuran e-learning Readiness dilakukan agar organisasi 
dapat mengetahui tingkat kesiapannya. 

Kesiapan elearning atau elearning readiness (ELR) merupakan kesiapan mental atau fisik 
suatu organisasi untuk melaksanakan, melakukan tindakan dan membuat pengalaman e-learning 

(Borotis & Poulymenakou dalam Priyanto, 2009). Model e-learning Readiness tidak hanya terbatas 

dapat digunakan pada persiapan sebelum penerapan elearning, akan tetapi juga dapat dilakukan 
untuk organisasi yang telah menerapkan e-learning. Model ELR membantu mengukur tingkat 

kesiapan implementasi e-learning, dan mengungkap faktor atau area mana yang masih lemah dan 

area mana sudah dianggap berhasil. Sehingga hasil dari evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar 
untuk melakukan perbaikan pada masa pengembangan. Model ELR ini tidak hanya digunakan 
selama proses pengembangan, namun sebaiknya digunakan secara terus menerus untuk menjaga 

keberlangsungan program adopsi e-learning (Priyanto, 2009).  

Salah satu model untuk melakukan survei kesiapan e-learning di negara berkembang 
adalah model Aydin & Tasci (2005). Aydin & Tasci mengembangkan model ELR dengan empat 
faktor yang mempengaruhi elearning yaitu :  

1. Teknologi, yaitu dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam mengakses komputer dan 
internet serta sikap positif terhadap penggunaan teknologi  

2. Inovasi, merupakan faktor kemampuan dan keterbukaan pengguna dalam mengadopsi 
inovasi. 

3. Sumber Daya Manusia, yaitu dipengaruhi oleh kesiapan kemempuan belajar pengguna 
dengan menggunakan teknologi.  

4. Pengembangan Diri, yaitu dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam mengatur waktu 
dan sikap pengguna untuk mengembangkan diri 
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Setiap faktor di atas harus dibentuk dari tiga sisi yaitu sumber daya, keterampilan dan sikap 

yang seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Sumber Daya, Keterampilan dan Sikap 

 

 

Berdasarkan kondisi diatas, agar penerapan elearning dalam proses pembelajaran dapat 
berjalan dengan sukses, maka dipandang perlu untuk melakukan survey/evaluasi untuk 
mengetahui tingkat kesiapan untuk penerapan elearning dalam proses pembelajaran. Pada kajian 
ini akan melihat kesiapan dari sisi pengguna yaitu Penyuluh Keluarga Berencana dalam 
meningkatkan kompetensinya melalui platform elearning yang telah dikembangkan oleh 
Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan Model Aydin & Tasci. 

Kajian ini berfokus pada kesiapan Penyuluh Keluarga Berencana sebagai pengguna elearning 
mengingat sebaran kondisi usia penyuluh keluarga berencana yang sebagian besar berada pada 
generasi baby boomers dan generasi X yang merupakan generasi yang tidak begitu familier dengan 
tekologi. Dengan mengetahui tingkat kesiapan Penyuluh Keluarga Berencana dalam 
menggunakan elearning, dapat menentukan kebijakan atau strategi apa yang akan ditentukan 
sekaligus sebagai instrument untuk “mengawal” perjalanan pengembangan elearning dari analisis 
sampai dengan evaluasi agar penggunaan elearning dalam proses pelatihan dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien. 

 

Metode Penelitian  

Metode yang digunakan adalah online survey dengan populasi adalah seluruh pegawai dan 

mitra kerja Kantor Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, untuk kajian ini 
hanya mengambil sampel pegawai yang berstatus sebagai PKB/PLKB PNS maupun Non PNS. 

Sampel ditetapkan dengan pendekatan voluntary non-probability sampling, dengan alasan 

keterbatasan dalam proses rekrutmen sampel dalam online survey yang tidak mungkin menerapkan 

metode penarikan sampel secara probability (Fielding, Lee, & Blank, 2017). Total sampel responden 

PKB/PLKB yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei ini sebanyak 130 responden. Sampel 
ini diasumsikan telah mewakili populasi seluruh PKB/PLKB di DIY karena lebih dari 50 persen 
sampel yang ditargetkan.Periode pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 13 s.d. 27 Juli 2020. 
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Pengukuran tingkat kesiapan menggunakan elearning pada kajian ini diadobsi dari metode 

skala pengukuran Model Aydin & Tasci yang terdiri dari faktor teknologi, inovasi, sumber daya 
manusia dan pengembangan diri. Alat ukur ini memiliki tingkat keandalan dengan nilai reliabity 

test cronbach’s alpha sebesar 0.961. Hal tersebut menunjukan bahwa alat ukur dapat cukup baik 

untuk digunakan dalam kajian ini. Kemudian, analisis statistik deskriptif seperti persentase dan 
nilai tengah digunakan dalam kajian ini. Tingkat kesiapan diukur dengan mengggunakan skor 
yang dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata. Penentuan tingkat kesiapan berdasarkan pada 
gambar 1, di mana jika skor di antara 1 - 2,6 artinya belum siap, membutuhkan banyak 

peningkatan; jika skor di antara 2,6 - 3,4 artinya belum siap, membutuhkan sedikit peningkatan; 
jika skor di antara 3,4 - 4,2 artinya siap, membutuhkan sedikit peningkatan; jika skor di antara 4,2 
- 5 artinya siap, penerapan elearning dapat dilanjutkan (Priyanto, 2009). 

 

 

Sumber: (Priyanto, 2009) 

Gambar 1. Skala Penilaian Model Aidyn & Tasci 

 

Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan Tabel 1 tentang karakteristik responden menunjukkan bahwa separuh 

responden berusia lebih di atas 50 tahun (50%), kemudian berpendidikan D3/S1/S2/S3 (86,9%), 
berstatus PKB/PLKB PNS (83,8%), dan perempuan (64%). Meskipun separuh lebih belum 
mengetahui e-learning yang dikembangkan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 

Yogyakarta, namun hampir separuh dari mereka pernah mengakses laman e-learning tersebut. 

Kemungkinan hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui istilah e-learning karena laman 

tersebut menggunakan nama e-training.  
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Tabel 2. Karakteristik Responden 

Variabel Jumlah (n=130) % 

Usia 
  

<=30 15 11.5 

31-40  26 20.0 

41-50 24 18.5 

>=51 65 50.0 

Pendidikan 
  

D3/S1/S2/S3 113 86.9 

SMA sederajat/D1/D2 17 13.1 

Status  
  

PKB/PLKB Non PNS 21 16.2 

PKB/PLKB PNS 109 83.8 

Jenis Kelamin 
  

Laki-laki 46 35.4 

Perempuan 84 64.6 

Mengetahui Elearning Perwakilan 

BKKBN DIY 
  

Ya  28 21.5 

Tidak 102 78.5 

Pengalaman Mengakses Elearning 

Perwakilan BKKBN DIY 
  

Ya  60 46.2 

Tidak 70 53.8 

 Sumber: Data Primer, 2020 

 

Skor kesiapan PKB/PLKB dalam menggunakan e-learning sebesar 3,6 sehingga dapat 

diartikan sistem e-learning yang dikembangkan oleh Perwakilan BKKBN Dearah Istimewa 

Yogyakarta sudah siap digunakan hanya saja perlu sedikit peningkatan dibeberapa aspek. Hal ini 
pun juga membuktikan bahwa para PKB/PLKB pun siap untuk meningkatkan kompetensinya 
dengan menggunakan platform e-learning ini. Berdasarkan Gambar 1, ke-empat aspek yaitu 

teknologi, inovasi, sumber daya manusia dan pengembangan diri skor kesiapan telah di atas 3,4 
yang berarti siap namun perlu perbaikan. Urutan prioritas perbaikan yang perlu segera 
ditingkatkan adalah aspek pengembangan diri, kemudian sumber daya manusia, inovasi dan 
terakhir adalah teknologi. 
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Gambar 2. Skor Kesiapan Elearning Berdasarkan Faktor 

 

Temuan menarik dari kajian ini aspek yang paling siap adalah akses ke PC/Smartphone 
dan internet yang mana aspek ini merupakan aspek sarana utama dalam pembelajaran daring 

menggunakan e-learning. Hampir semua PKB/PLKB menyatakan memiliki perangkat 
PC/Smartphone (80%), dapat mengakses internet di lingkungan kantor (75%) dan dapat mangakses 

internet dari luar kantor (78%). Hal ini dikarenakan PKB telah dibekali dengan smartphone untuk 

mendukung tugasnya. Sependapat dengan (Nurhajati, 2018)bahwa PKB/PLKB memiliki potensi 
untuk meningkatkan kompetensi di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan e-learning atau 

pembelajaran daring lainnya dengan menggunakan smartphone. 

Meskipun secara keseluruhan PKB siap menggunakan e-learning namun 53 persen dari 

mereka menyatakan memiliki kendala dalam menggunakan e-learning. Kendala yang banyak 
dikeluhkan adalah tidak bisa fokus ketika proses belajar, membagi waktu antara kerja dan belajar, 
dan jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini kemungkinan karena beban kerja PKB/PLKB 
bukan hanya penyuluhan akan tetapi juga pekerjaan administrasi yang juga membutuhkan waktu 
lebih banyak. Sebenarnya kendala beban kerja PKB bukan hanya di DIY, di daerah lain seperti 
penelitian yang dilakukan (Andriati, 2019) PKB di kota Padang juga merasa bahwa beban kerja 

cukup tinggi sehingga menyebabkan rendahnya kepuasan dalam bekerja.   

Pada aspek keperyaaan terhadap pengembangan diri memiliki skor kesiapan paling rendah 
jika dibandingkan dengan aspek lainnya. Meskipun berada pada kategori siap (3,4) namun aspek 
ini perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi manajemen 
untuk dapat membangun atmosfer belajar yang menyenangkan sehingga dapat meyakinkan para 
pengguna terutama PKB/PLKB dalam menggunakan e-learning. Transformasi pembelajaran dari 

luring menuju daring mungkin membutuhkan adaptasi kebiasan sehingga sebagian dari responden 

menyatakan belum mampu. Hal ini ditunjukkan dengan skor aspek kemampuan untuk belajar 
menggunakan e-learning pada level 3,5. Hasil kajian ini sama dengan hasil penelitian (Purwandani, 

2017)tentang kesiapan e-learning pada masa awal diimplementasikan di mana kesiapan dari sisi 

psikologis seperti cara pandang individu dalam memandang proses pembelajaran e-learning yang 

masih menganggap e-learning itu menyulitkan. Hal ini terjadi kemungkinan karena pengguna 

belum terbiasa berinteraksi dengan menggunakan fasilitas e-learning.Temuan ini juga menunjukkan 
bahwa PKB sama seperti orang-orang pada umumnya namun mereka perlu untuk 
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menggembangkan diri dalam menghadapi perkembangan teknologi  sehingga dapat melakukan 

penyesuaian diri pada era saat ini (Aminullah & Ali, 2020). 

 

Tabel 3. Tingkat Kesiapan berdasarkan faktor-faktor 

Faktor  
  

Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviation 
  

Teknologi 

1. Akses ke 

PC/Smartphone dan 
internet 

  1.75 5 3.89 0.74 

2. Kemampuan untuk 

menggunakan PC dan 
internet 

 1 5 3.64 0.89 

3. Sikap positif terhadap 

penggunana teknologi 
e-learning 

  1.4 5 3.64 0.83 

Inovasi 

4. Kemampuan untuk 

mengadapdasi 
perubahan 
(pembaharuan/inovas
i) 

  1 5 3.63 0.8 

5. Keterbukaan terhadap 
pembaharuan 
(inovasi) 

  1 5 3.58 0.78 

Sumber Daya 
Manusia 

6. Pengalaman, 
dukungan, pelopor, 
bantuan dari eksternal 

  1.33 5 3.63 0.7 

7. Kemampuan untuk 
belajar menggunakan 
e-learning 

  1 5 3.45 0.99 

Pengembangan 

Diri 

8. Kemampuan untuk 
manajemen waktu 

 1 5 3.57 0.88 

9. Kepercayaan terhadap 

pengembangan diri 
  1 5 3.44 0.93 

 

Kemudian, jika melihat disparitas kesiapan PKB/PLKB berdasarkan pada kelompok umur 
terlihat bahwa PKB/PLKB yang berusia dibawah 30 tahun merupakan kelompok yang paling siap 
dengan skor kesiapan sebesar 4,1. Hal ini membuktikan bahwa mereka merupakan kelompok 
milinial yang sangat familiar dengan penggunaan teknologi. Selanjutnya, kelompok PKB yang 
berusia 31-40 tahun dan 41-50 tahun memiliki skor yang sama yaitu 3,7 yang dapat diasumsikan 
kelompok ini siap namun perlu usaha dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan kompetensinya 
jika menggunakan platform elearning ini. Terakhir, adalah kelompok yang siap namum paling 

rendah skor kesiapannya (skor=3,5) adalah PKB/PLKB yang berusia diatas 50 tahun. Hal ini 
kemungkinan kelompok ini belum terbiasa dalam menggunakan teknologi dan mungkin 
menurunnya motivasi untuk meningkatkan kompetensi karena menjelang usia pensiun. Variasi 
kesiapan di kelompok usia 50 tahun keatas pun cukup tinggi bahkan ada beberapa orang yang 
merupakan outlier di mana ketiga responden tersebut berusia 58 tahun dan 57 tahun. Usia-usia 

tersebut merupakan usia mendekati batas usia maksimal pensiun, hal ini lah yang kemungkinan 
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mereka tidak siap dan membutuhkan usaha cukup banyak jika akan meningkatkan kompensianya 

menggunakan e-learning ini. 

 

 

Gambar 3.Disparitas Skor Kesiapan Elearning Berdasarkan Kelompok Umur 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian Penyuuh Keluarga Berencana dalam kategori siap jika harus 
meningkatkan kompetensinya menggunakan e-learning yang dikembangkan oleh Perwakilan 

BKKBN DIY meskipun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, terutama aspek 
pengembangan diri. Berdasarkan pada hal ini maka disarankan bagi pihak manajemen ataupun 
pengajar untuk memperhatikan perbaikan prioritas pada aspek pengembangan diri sehingga dapat 
menumbuhkan kepercayaan PKB/PLKB untuk menggunakan platform ini dalam meningkatkan 
kompetensinya. Selain itu, perlu adanya pendampingan terutama bagi PKB/PLKB yang berusia 

di atas 50 tahun ke atas baik dari sisi teknis maupun motivasi. Selain pendampingan perlu juga 
membentuk helpdesk penggunaan e-learning sehingga pengguna e-learning mendapatkan bantuan 

jika menghadapi kendala serta memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. 
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Abstrak 

 

Pemberian pelayanan yang memenuhi standar menjadi bagian yang perlu ditingkatkan sekalipun masih jauh 
dari harapan masyarakat. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan adanya persepsi pelayanan 
publik. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui persepsi pelayanan publik terhadap pelayanan 
Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Penyaluran Alat kontrasepsi dan pelayanan Generasi Berencana 
(Genre) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) . Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan  cross 

sectional design. Responden penelitian ini sebanyak  45 responden  di  DIY. Penelitian ini dilakukan pada 
bulan April sampai dengan  Mei 2020. Hasil penelitian Indeks Pelayanan Publik untuk DIY sebanyak 
85,56% dengan rerata sebanyak 3,39% dengan rincian untuk layanan Keluarga Berencara sebanyak 87,78%, 
layanan KIE sebanyak 84,72% dan layanan Genre sebanyak 84,17%. Implikasi dari hasil survei ini 
dipergunakan untuk memperbaiki ketiga jenis pelayanan Perwakilan Badan pendudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) DIY, berupa perbaikan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan 
sehingga didapatkan pelayanan yang lebih berkualitas. 

Kata Kunci: Pelayanan Publik KIE, Kontrasepsi, Generasi Berencana. 

 

Pendahuluan 

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan tata 
kelola pemerintahan Indonesia. Atas dasar keinginan reformasi birokrasi itu yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai upaya memperbaiki proses birokrasi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga 
Pemerintah Daerah Masyarakat menginginkan adanya perbaikan pelayanan dan perbaikan tata 
kelola birokrasi, sebagai cara membentuk pemerintahan yang bersih (clean government) dan 

kepemerintahan yang baik (good governance) (Wakhid, 2017). 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam 
kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik 
yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun 
pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, 
kesehatan, utlilitas, dan lainnya. Berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dialami 

negara-negara maju pada awal tahun 1990-an banyak diilhami oleh tekanan masyarakat akan 
perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.  
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Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses, dimana ada orang yang dilayani, 

melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga kiranya pelayanan publik memuat 
hal-hal yang subtansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Pelayanan 
publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala 
kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu 
Kementerian/Lembaga yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan 
(Nawacita) terutama pada Agenda Prioritas Nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki tugas Pengendalian Penduduk dan 
Penyelenggaraan Keluarga Berencana. 

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara 
dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 
keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari 
kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat 
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah 
terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal itu dimungkinkan, 
karena semakin hari warga masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan 
kewajibannya sebagai warga. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut hadirnya pemerintah 
yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, 
terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Dalam kaitannya 
itu (Rasyid 1997:11) mengemukakan bahwa : Pemerintah modern, dengan kata lain, pada 
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani 
dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. 

Pemberian pelayanan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan memang menjadi 
bagian yang perlu dicermati. Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minimum 
sekalipun masih jauh dari harapan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat 
hampir sama sekali tidak memahami secara pasti tentang pelayanan yang seharusnya diterima dan 
sesuai dengan prosedur pelayanan yang baku oleh pemerintah. Masyarakatpun enggan 

mengadukan apabila menerima pelayanan yang buruk, bahkan hampir pasti mereka pasrah 
menerima layanan seadanya. Kenyataan semacam ini terdorong oleh sifat public goods menjadi 

monopoli pemerintah khususnya dinas/instansi pemerintah daerah dan hampir tidak ada 
pembanding dari pihak lain. Praktek semacam ini menciptakan kondisi yang merendahkan posisi 
tawar dari masyarakat sebagai penggunan jasa pelayanan dari pemerintah, sehingga memaksa 
masyarakat mau tidak mau menerima dan menikmati pelayanan yang kurang memadai tanpa 
protes. 

Satu hal yang belakangan ini sering dipermasalahkan adalah dalam bidang public service 

(Pelayanan Umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah 
kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (Penyedia Jasa) bagi masyarakat dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kulitas dari 
pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk optimal dan mampu menjawab 
tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kulitas maupun dari segi kuantitas 
pelayanan. Di negara-negara berkembang dapat kita lihat mutu pelayanan publik merupakan 
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masalah yang sering muncul, karena pada negara berkembang umumnya permintaan akan 

pelayanan jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk memenuhinya sehingga pelayanan yang 
diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang terpenuhi baik dilihat dari segi kulitas maupun 
kuantitas. 

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena  bersifat 
abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal 
terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti 
kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak 

terpenuhi maka dpat dikatakan tidak baik. Untuk menetukan kualitas diperlukan indikator. Karena 
spesifikasi yang merupakan indikator harus dirancang berarti kualitas secara tidak langsung 
merupkan hasil rancangan yang tidak tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau di tingkatkan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik, disebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah 
secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas 
pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 
menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. 

Target yang ingin dicapai melalui peningkatan pelayanan publik ini adalah : 

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih 
aman, dan lebih mudah terjangkau) pada instansi pemerintah 

b. Meningkatnya jumlah unit kerja yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional 
pada instansi pemerintah 

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh 
masing-masing intansi pemerintah 

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk 
menerapkan peningkatan kualitas pelayanan, yaitu :  

a. Standar Pelayanan 

Pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada kondisi yangh seharusnya 
dilakukan, seperti : 

1) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan 

2) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan 

3) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksana standar pelayanan 

4) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 

b. Budaya Pelayanan Prima 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya 
dilakukan, seperti : 

1) Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building 

dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 

2) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai 
media 



142 
 

3) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta 

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 

4) Unit keja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi 

5) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan 

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya 

dilakukan, seperti : 

1) Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

2) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka 

3) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat. 

 

Metode Penelitian  

 Survei ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam survei ini adalah 
masyarakat yang menggunakan layanan di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna 
dari layanan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang terdiri dari para mitra 
kerja kelompok kegiatan, Perguruan Tinggi, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga 

Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu), Bidan Mandiri, Puskesmas, dan Klinik Keluarga 
Berencana dengan kategori pelayanan yang meliputi layanan pemenuhan kebutuhan alat 
kontrasepsi di fasilitas kesehatan, layanan Mekanisme KIE/Advokasi Program Bangga kencana 
oleh Penyuluh Keluarga Berencana sampai dengan Kader Keluarga Berencana Desa, dan layanan 
Penyiapan Pendewasaan Usia Perkawinan di Kalangan Remaja melalui Program Generasi 
Berencana. Tehnik pengambilan sampel menggunakan  Technic Accidental Samplingyaitu tehnik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan , yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

Tim Survei dapat digunakan sampel sesuai dengan kategori layanan(merujuk pada Permenpan RB 
nomor 10 tahun 2019) (RB, 2019). 

 Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 45 responden yang terdiri dari layanan pemenuhan 
kebutuhan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan sebanyak 15 responden, layanan Mekanisme 
KIE/Advokasi Program Banggakencana oleh Penyuluh Keluarga Berencana sampai dengan 
Kader Keluarga Berencana Desa sebanyak 15 responden, dan layanan Penyiapan Pendewasaan 
Usia Perkawinan di Kalangan Remaja melalui Program Generasi Berencana sebanyak 15 

responden. 

Data yang digunakan dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen 
kuesioner secara online dengan memakai google form. Pengumpulan data dilakukan mulai minggu 

ke 4 bulan April 2020 sampai dengan minggu pertama bulan Mei 2020.  

Analisis data untuk menentukan Indeks Pelayanan Publk dengan menggunakan teknik statistik 
deskriptif.  Rumus perhitungan analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Rerata/rata-rata/mean dengan rumus = jumlah data / banyak data  

2. Indeks per indikator dengan rumus = (total skor indikator / skor maximal indikator) x 100  

3. Indeks per layanan dengan rumus = (total skor layanan /skor maximal layanan) x 100  

4. Indeks Pelayanan Publik dengan rumus = (total skor pelayanan publik/skor maximal pelayanan 
publik) x 100 
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Data untuk pelayanan publik dengan skala penilaian 1-4, angka 1 merupakan skor paling 

rendah dan angka 4 menunjukkan skor paling tinggi. Nilai yang digunakan adalah rerata  dengan 
indeks interval  dengan penjelasan sebagai berikut :  

 

Tabel 1. Indeks Pelayanan Publik 

Nilai Rerata Indeks (%) Kinerja Pelayanan Publik 

1 1,00 – 1,75 25,00 – 43,75 Kurang Bagus 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 Cukup Bagus 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 Bagus 

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 Sangat Bagus 

Sumber : Lampiran KepMenPAN Nomor : KEP/25/PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan 
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam pelaksanaan survei, profil responden dapat ditampilkan sebagai berikut :  

 

Tabel 2. Profil Responden 

Profil % 

Umur  

      < 19 tahun 6,98 

      20 – 59 tahun 88,37 

       >= 60 tahun 4,65 

Pekerjaan  

      PNS 65,11 

      Perangkat Kelurahan 4,65 

      Mahasiswa 13,95 

      Wiraswasta 9,30 

      Ibu Rumah Tangga 6,98 

 

Indikator dalam pelayanan publik ada 6 secara rinci dengan hasil sebagai berikut:  

1. Persyaratan Pelayanan dapat Dipenuhi dengan Mudah 

Hasil survei untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks Persyaratan 
Pelayanan dapat dipenuhi dengan baik sebagai berikut:  
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Tabel 3. Indeks Persyaratan Pelayanan 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer terolah 

 

Dari hasil tersebut rerata untuk persyaratan pelayanan yang dapat dipenuhi secara 
mudah sebesar 3.56 persen. Pencapaian indeks persyaratan pelayanan dapat dipenuhi dengan 
mudah untuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebanyak 88.89 persen. Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai 
oleh layanan KIE sebesar 91.67 persen, kemudian Layanan Keluarga Berancana sebanyak 90 
persen, dan layanan Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Generasi Berencana sebanyak 85 
persen. 

Beberapa masukan dari responden untuk layanan Keluarga Berencana yaitu perlu 
adanya aturan yang jelas dan disepakati bersama dan pembagian tugas sesuai dengan 
bidangnya. Sedangkan untuk layanan KIE melalui Penyuluh KB meliputi pelayanan yang 

diharapkan secara sistematis dan pelayanan publik yang profesional. Untuk layanan 
pendewasaan usia perkawinan melalui genre yaitu perlu bermitra dengan SKPDKB Provinsi. 

2. Prosedur Alur Pelayanan dapat Dipahami dengan Jelas 

Prosedur alur pelayanan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan jelas, 
agar tidak timbul perbedaan persepsi. Hasil survei untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel 
indeks prosedur Alur Pelayanan yang dapat dipahami dengan jelas sebagai berikut:  

 

Tabel 4. Indeks Prosedur Alur Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer terolah 

 

Dari data tersebut rerata untuk prosedur alur pelayanan dapat dipahami dengan jelas 
sebesar 3.44 persen. Pencapaian indeks prosedur alur pelayanan dapat dipahami dengan jelas 
untuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebanyak 86.11 persen. Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai oleh 
layanan KB sebesar 90 persen. Kemudian layanan KIE sebanyak 85.00 persen dan layanan 
Genre sebanyak 83. 33 persen. 

Layanan Indeks Persyaratan Pelayanan  

DIY 88.89 

layanan KB 90 

Layanan KIE 91.67 

Layanan Genre 85.00 

Layanan Indeks Prosedur Alur Pelayanan 

DIY 86.11 

layanan KB 90 

Layanan KIE 85.00 

Layanan Genre 83.33 
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Beberapa masukan dari responden untuk layanan KIE meliputi pelayanan diharapkan 

mengikuti perkembangan jaman dan perlu ditingkatkan pelayanan sampai lini lapangan yang 
terbawah sehingga masyarakat akan lebih paham. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan 
Kepala BKKBN DIY Nomor 1069/HK.02.02/J1/2020 Tentang Standar Pelayanan di 
Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 

Untuk layanan pendewasaan usia perkawinan melalui genre yaitu alur pelayanan 
masyarakat lini bawah lewat RT/RW  dan keterbukaan dalam  digital friendly.    

3. Jangka Waktu Pelayanan Dilaksanakan dengan Cepat dan Tepat 

Jangka waktu pelayanan dilaksanakan dengan cepat agar bisa terlayani semua, dan 
pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Hasil 
survei untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel indeks waktu sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Indeks Jangka Waktu Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer terolah 

 

Dari data terolah  didapatkan  rerata untuk jangka waktu pelayanan dilaksanakan 

dengan cepat dan tepat sebesar 3.33 persen. Pencapaian indeks  jangka waktu pelayanan 
dilaksanakan dengan cepat dan tepat untuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta  sebanyak 83.33 persen. Untuk masing 
masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KB sebesar 86.67 persen. Kemudian layanan 
Genre sebanyak 83.33 persen dan layanan KIE sebanyak 80 persen. Masukan dari responden 
untuk layanan KB, agar lebih dipersingkat waktu layanan. Artinya bahwa pengguna layanan 
merasakan adanya suatu proses yang masih bisa dipangkas sehingga waktu layanan menjadi 

lebih singkat. Hal ini sesuai dengan temuan Agus Mulia tahun 2014 tentang persepsi layanan 
publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. 

4. Sarana dan Prasarana Tersedia dengan Baik 

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan publik tersedia dengan baik 
agar proses pelayanan publik dapat berjalan lancar.  Hasil survei untuk indikator ini dapat 
dilihat dalam tabel indeks sarana dan prasarana tersedia dengan baik sebagai berikut:  

 

 

 

 

Layanan Indeks Jangka Waktu Pelayanan 

DIY 83,33 

layanan KB 86,67 

Layanan KIE 80 

Layanan Genre 83,33 
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Tabel 6. Indeks Sarana dan Prasarana 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer  terolah 

 

Dari data terolah untuk  rerata  sarana dan prasarana tersedia dengan baik secara 
mudah sebesar 3.40 persen.  Indeks Sarana dan prasarana tersedia dengan baik untuk 
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa 

Yogyakarta  sebanyak 85 persen. Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan 
KB sebesar 88.33 persen. Kemudian layanan Genre sebanyak 85 persen dan layanan KIE 
sebanyak 81.67 persen. 

Beberapa masukan dari responden untuk layanan Keluarga Berencana yaitu surat 
menyurat melalui email agar di cross cek, Surat Bukti barang Keluar (SBBK) untuk kontrasepsi 
agar tercantum harga kontrasepsi, ketersediaan alat kontrasepsi agar lebih baik dan distribusi 

ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lebih ditingkatkan.  

Harapan layanan Komunikasi Informasi Edukasi dari Penyuluh Keluarga Berencana 
meliputi pemberian KIE melalui Leaflet/ Brosur dan Penyuluh Keluarga Berencana juga 
menyalurkan alat kontrasepsi khususnya Kondom dan Pil sampai masyarakat. 

Sedangkan untuk layanan pendewasaan usia perkawinan melalui genre yaitu. 
Penambahan sarana pada kelompok Pusat Infirmasi dan Konseling Remaja (PIK R), 
penyebarluasan melalui media sosial untuk ditingkakan dengan   memperbanyak 

daring/online.  

5. Petugas Pemberi Pelayanan Kompeten dan Responsif 

Petugas akan memberikan pelayanan dengan kompeten karena telah menguasai 
bidangnya dengan baik dan daya tanggap yang cepat apa yang menjadi masalah, kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat yang dilayani.  Hasil survei untuk indikator ini dapat dilihat dalam 
tabel indeks petugas: 

 

Tabel 7. Indeks Petugas Pemberi Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer terolah 

layanan indeks Sarana Prasarana Tersedia dengan baik 

DIY 85 

layanan KB 88.33 

Layanan KIE 81.67 

Layanan Genre 85 

Layanan Indeks Petugas Pemberi Pelayanan 

DIY 85 

layanan KB 86.67 

Layanan KIE 83.33 

Layanan Genre 85 
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Dari data terolah rerata untuk petugas pemberi pelayanan kompeten dan responsif 

sebesar 3.4 persen. Petugas pemberi pelayanan kompeten dan responsif untuk Perwakilan 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebanyak 85 persen. Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai oleh layanan KB sebesar 
86.67 persen. Kemudian layanan Genre sebanyak 85 persen dan layanan KIE sebanyak 83.33 
persen. 

Masukan dari responden untuk layanan Keluarga Berencana yaitu refreshing petugas 

pengelola alat konrasepsi yang ter update. Sedangkan layanan KIE meliputi Penyuluh Keluarga 

Berencana perlu memakai PIN bertuliskan “Kedepankan Kepuasan Pelayanan” KIE, 
penambahan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Keluarga Berencana 1 (satu) 
desa dengan 1 (satu) Penyuluh Keluarga Berencana, dan peningkatan Intensitas KIE dari 
Penyuluh Keluarga Berencana. Beberapa masukan untuk layanan pendewasaan usia 
perkawinan melalui genre yaitu kompetensi ASN perlu ditingkatkan, keramahan petugas perlu 
ditingkatkankan dan perbanyak publikasi ke masyarakat luas. 

6. Terdapat pembinaan/konfirmasi/monitoring setelah pelayanan 

Masyarakat yang dilayani akan dibina/dikonfirmasi/dimonitoring setelah pelayanan 
agar dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik.  Hasil survei untuk indikator ini 
dapat dilihat dalam tabel indeks pembinaan/konfirmasi /monitoring setelah pelayanan sebagai 
berikut:  

Tabel 8. Indeks Pembinaan/Konfirmasi/Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer  terolah 

 

Dari data terolah rerata untuk terdapat pembinaan/konfirmasi/ monitoring setelah 

pelayanan sebesar 3.47 persen. Terdapat pembinaan/ konfirmasi/ monitoring setelah 
pelayanan untuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebanyak 85 persen. Untuk masing masing layanan tertinggi dicapai oleh 
layanan KIE sebesar 86.67 persen. Kemudian layanan KB sebanyak 85 persen dan layanan 
Genre sebanyak 83.33 persen. 

Beberapa masukan dari responden untuk layanan KB yaitu perlu ada kegiatan survei 

rutin dan berkesinambungan serta ditingkatkan pelayanan melalui pembinaan /monitoring 
dan evaluasi. Sedangkan layanan pendewasaan usia perkawinan melalui genre yaitu perlu 
adanya pembinaan dan evaluasi pada kelompok secara kontinyu serta perlu pendampingan 
baik kelompok yang sudah terbentuk maupun yang belum karena belum mandiri.  

 

 

Layanan Indeks Pembinaan/konfirmasi/monitoring 

DIY 85 

layanan KB 85 

Layanan KIE 86.67 

Layanan Genre 83.33 
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Hasil survei untuk indeks pelayanan publik Perwakilan Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta seperti pada tabel berikut : 

 

Tabel 9. Indeks Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer  terolah 

 

Indeks Pelayanan Publik untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 85.56 Persen 
dengan rerata sebanyak 3. 39 persen dengan rincian untuk layanan KB sebanyak 87.78 persen, 
Layanan KIE sebanyak 84. 72 persen dan layanan genre sebanyak 84.17 persen. Beberapa 
masukan untuk pelayanan publik yaitu perlu dipertimbangkan tiap pemberi pelayanan atas 
masukan dari responden dan perlu sosialisasi kembali untuk meningkatkan nilai Pelayanan Publik. 

 

Kesimpulan 

  Indeks Pelayanan Publik atas pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), 
Penyaluran Alat kontrasepsi dan pelayanan Generasi Berencana (Genre)di Perwakilan Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 85.56 

persen dengan nilai rata-rata 3.52 termasuk kategori baik sekali.  

Rincian dari 6 indeks sebagai berikut : 

a. Indeks Persyaratan Pelayanan dapat Dipenuhi dengan Mudah sebesar 88.89 persen.  

b. Indeks Prosedur Alur Pelayanan dapat Dipahami dengan Jelas  sebesar 86.11persen .  

c. Indeks Jangka Waktu Pelayanan Dilaksanakan dengan Cepat dan Tepat  sebesar 83.33 persen  

d. Indeks Sarana dan Prasarana Tersedia dengan Baik  sebesar 85 persen.  

e. Indeks Petugas Pemberi Pelayanan Kompeten dan Responsif sebesar 85 persen 

f. Indeks Terdapat Pembinaan/Konfirmasi/Monitoring Setelah Pelayanan sebesar 85 persen 

 Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dengan 6 
indikator telah tercapai dengan baik, namun tetap digunakan untuk memperbaiki secara terus 
menerus standar pelayanan. Standar Pelayanan ini digunakan sebagai pedoman dalam penilaian 

ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, unit kerja di lingkungan 
Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta maupun aparat pengawasan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 

 
 

 

Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik 

DIY 85.56 

KB 87.78 

KIE 84.72 

GENRE 84.17 
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Persantunan 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa 
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Abstrak 

 

Pandemi covid dan perkembangan teknologi telah mengubah pola dunia kerja. Setiap orang seolah dituntut 

lebih cepat menguasai teknologi sebagai solusi untuk tetap menyelesaikan tugasnya ditengah situasi yang 
mengharuskan semua mobilitas sebaiknya dibatasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses 
berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi virtual meeting dari dan untuk pegawai. 
Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pada 
mulanya sebagian besar pegawai/karyawan belum mampu melakukan rapat virtual secara mandiri, maka 
dilakukan kegiatan berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang penggunaan aplikasi rapat virtual. 
Dampaknya, seluruh peserta dapat mempraktekkan setiap tahapan secara mandiri dan mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam kegiatan yang dilaksanakan pasca kegiatan berbagi pengetahuan. 
Temuan lain dari kajian ini menunjukkan bahwa kegiatan berbagi pengetahuan di lingkungan kerja dapat 
dilakukan secara informal, ringan, dan dengan biaya yang murah namun tetap efektif.  

  

Kata Kunci: keterampilan kerja, virtual meeting, pemanfaatan teknologi. 

 

Pendahuluan 

Saat ini kita telah memasuki revolusi industry era 4.0 bahkan di beberapa belahan bumi 
telah memasuki era 5.0. Revolusi industri telah mengubah dunia dalam segala hal termasuk 
didalamnya perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan digital. Perkembangan 
teknologi komunikasi telah mampu mengubah  pola  komunikasi  dalam  kehidupan  manusia 
(Aminullah & Ali, 2020). Hal itu tentu saja juga memengaruhi perilaku manusia dalam 

membangun relasi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat maupun dalam 
lingkungan kerja. Di tengah laju kemajuan teknologi sebagian orang mampu berkembang, 
menyesuaikan diri, bahkan mengambil keuntungan namun sebagian lagi masih banyak yang 
tertinggal, menemui hambatan dan keterbatasan dalam mengarungi babak globalisasi. Tantangan 
lebih berat datang seolah tanpa aba-aba ketika pada saat yang sama dunia dihadapkan pada 
pandemi virus corona yang seolah mendisrupsi segala sektor kehidupan termasuk pada dunia kerja. 

Pandemi virus corona seolah menjadi katalis percepatan perubahan dunia kerja tertutama 
dalam penggunaan teknologi. Himbauan untuk membatasi mobilitas yang diterbitkan pemerintah 
pusat, gerakan #dirumahaja ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah dengan memberlakukan 
pembatasan pegawai yang berada di kantor melalui kebijakan bekerja dari rumah yang masyhur 
dengan sebutan Work From Home (WFH) dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran virus 

corona. Keadaan ini tentu membuat semua orang dituntut secara cepat melakukan tranformasi 
bekerja dan beraktivitas agar tidak terjadi stagnasi dan target kinerja tetap dapat dicapai. Dalam 

mailto:mirfanmu@gmail.com
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kondisi tersebut tentu saja banyak sektor yang terbantu dengan perkembangan teknologi. 

Teknologi terbukti mampu menjadi solusi dalam keterbatasan manusia ditengah pandemi. Dengan 
teknologi saat ini pekerjaan dapat dikerjakan oleh banyak orang dari jarak jauh tanpa saling 
bersentuhan secara fisik sehingga penerapan transformasi digital pada dunia kerja berkembang jauh 

lebih cepat dan terlihat jelas pada masa pandemi. Diantara teknologi yang penggunanya meningkat 
pesat adalah teknologi virtual meeting dan teknologi cloud yang semakin sering kita jumpai bahkan 

menjadi bagan dari aktivitas keseharian bagi sebagian orang sejak pandemi terjadi. Hal ini cukup 
masuk akal karena teknologi virtual meeting dan cloud yang merupakan penggabungkan 

pemanfaatan teknologi komputer dengan internet sangat mudah diterapkan sehingga mampu 
membuat denyut kegiatan perkantoran tidak terhenti bahkan pada perkembanganya mampu 
mendorong perubahan lebih cepat di dunia kerja. 

Pada awal masa diberlakukannya darurat covid, Perwakilan Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (BKKBN DIY) juga menerapkan 
kebijakan bekerja dari rumah. Dalam perkembangannya, para pegawai dipaksa untuk dapat belajar 
dan beradaptasi dengan pola kerja baru. Bekerja dari rumah yang dipraktekan adalah melakukan 

pekerjaan kantor seperti rapat, diskusi, dan koordinasi dengan rekan kerja dan mitra kerja dari 
rumah masing-masing atau tempat yang berbeda secara online. Beradaptasi dengan pola kerja baru 

itu tidak mudah, namun tidak ada pilihan banyak untuk tetap menjaga produktivitas (Vibriyanti, 
2020).  

Tidak ada kepastian kapan pandemi akan berakhir sehingga perlu kesiapan keterampilan 
pegawai dengan pola kerja baru dalam manfaatkan teknologi. Meskipun kebijakan akan berubah 

menjadi kebijakan bekerja dari kantor, namun pola kerja semacam ini akan terus berlanjut karena 
kebijakan physical distancing. Berdasarkan hal ini maka perlu suatu kajian tentang bagaimana 

membangun kesiapan bekerja di masa pandemi. Dengan kajian ini diharapkan dapat menjadi 
rujukan pola pengembangan sumber daya manusia dengan pendekatan budaya berbagi antar 
sesama pegawai. Selanjutnya, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterampilan 
penggunaan teknologi yang mendukung pegawai dalam bekerja serta kebutuhan keterampilan apa 
yang ingin ditingkatkan oleh pegawai di masa pandemi. Selain itu, kajian ini juga akan mengulas 
bagaimana proses berbagi pengetahuan, pengalaman terhadap pemanfaatan teknologi untuk vitual 

meeting/rapat virtual dari dan untuk pegawai di lingkungan perwakilan BKKBN DIY. 

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode 
kuantitatif dengan survei online untuk mengetahui kebutuhan keterampilan pegawai di lingkungan 

Kantor Perwakilan BKKBN DIY pada masa pandemi. Pengumpulan data dilakukan secara online 

menggunakan Google Form mulai tanggal 3 sampai dengan 9 Juni 2020 dan didapatkan sampel 

sejumlah 61 responden. Jumlah sampel ini dianggap telah mewakili karena lebih dari 50 persen 
karyawan yang memberikan tanggapan dalam survei ini. Kemudian, metode kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus tentang berbagi pengetahuan, dan keterampilan dengan menggunakan 
teknologi untuk melakukan rapat virtual. Penelitian ini akan menceritakan kegiatan berbagi 
melalui forum yang telah ada yaitu jumat sharing. Metode pengumpulan data kualitatif 

menggunakan observasi partisipan di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. 
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Hasil dan Pembahasan 

Sesuai pada tujuan dari kajian ini maka pada bagian ini akan terdiri dari dua bagian. Di 
sub bagian awal akan menyajikan hasil survei tentang bagaimana keterampilan penggunaan 
teknologi yang dikusai oleh pegawai dalam mendukung bekerja serta kebutuhan keterampilan apa 
yang ingin ditingkatkan oleh pegawai di masa pandemi. Selanjutnya, pada sub bagian berikutnya 
akan mengulas bagaimana proses berbagi pengetahuan, pengalaman terhadap pemanfaatan 
teknologi untuk vitual meeting dari dan untuk pegawai di lingkungan perwakilan BKKBN DIY. 

 

Hasil Survei Kebutuhan dan Ketrampilan Yang Dikuasai Pegawai Pada Masa Pandemi 

Pegawai yang secara sukarela berpartisipasi dalam survei ini 61 persen adalah perempuan 
dan 39 persen laki-laki. Sebaran umur responden yaitu mereka berumur dibawah 30 tahun 
sebanyak 25 persen, yang berumur 31-45 tahun sebanyak 44 persen dan yang berumur di atas 45 
tahun sebanyak 31 persen. Kemudian, sebanyak 75 persen responden menyatakan lebih banyak 

mengerjakan pekerjaan administrasi dan koordinsi.  

Berdasarkan pada gambar 1 terlihat bahwa sebagian besar pegawai menyatakan telah 
menguasai aplikasi perkantoran Microsoft Office seperti Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft 

Power Point. Kemudian, sebagain besar pegawai juga mengguasai bagaimana membuka atau 

mentransfer dokumen dalam bentuk file PDF. Selain keempat aplikaasi tersebut, hanya sedikit 
pegawai yang mengusai aplikasi-aplikasi spesifik lainnya yang mendukung mereka dalam bekerja. 
Selanjutnya, sebagaian pegawai juga menginginkan pelatihan atau workshop tentang penggunaan 

aplikasi yang dapat digunakan sehari-hari seperti aplikasi desain grafis, video editing, pemanfaatan 

fitur pada media sosial, trouble shoothing masalah komputer, jaringan internet, keterampilan praktis 

pemeliharaan peralatan multimedia, digital (remote) leadership and coordination dan aplikasi time table. 

Hal yang menarik selanjutnya adalah pada bagian aplikasi rapat virtual yang sering mereka 
gunakan dan ikuti adalah aplikasi zoom meeting dan webex meeting (Gambar 2). Menurut mereka 

kedua aplikasi tersebut nyaman digunakan (Gambar 3). Namun setelah dilakukan wawancara 
kepada sebagian pegawai, mereka menggunakan aplikasi webex dan zoom hanya sebagai peserta 

(participants) ketika ada pihak lain yang menyelenggarakan. Mereka belum pernah menjadi 

penyelenggara rapat virtual dan belum percaya dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi 
sebagai penyenggara (Host), hal ini diperkuat dengan pada keseharian hanya 3 pegawai yang 

pernah berperan sebagai host pada suatu virtual meeting. Inilah yang mendasari pemikiran perlunya 

pemerataan keterampilan virtual meeting sebagai bentuk antisipasi meningkatnya kebutuhan rapat 

virtual ditengah pandemi.  

Perwakilan BKKBN DIY melalui bidang pelatihan dan pengembangan (Latbang) 
menyelenggarakan Jumat Sharing sebagai upaya agar pegawai dapat terus menambah wawasan 
dan keterampilannya. Jumat sharing merupakan sarana berbagi ilmu dan pengalaman melalui 

aktivitas belajar bersama secara rutin dari, oleh, dan untuk pegawai dengan kemasan informal. 
Kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung secara konsisten dan menjadi forum untuk 
memfasilitasi kebutuhan keterampilan pegawai sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selain itu,  
kegiatan ini juga diharapkan dapat sebagai wadah mengetahui aspirasi kebutuhan pelatihan 

pegawai dan juga untuk sarana internalisasi nilai-nilai budaya kerja dan peningkatan kompetensi. 
Harapan dari kegiatan ini sejalan dengan beberapa penelitian di mana budaya berbagi pengetahuan 
pada sebuah organisasi akan berpengaruh positif pada adaptasi dan kepuasan kerja karyawan 
(Faluvi & Amri, 2016), budaya kolaborasi dan kreatifitas pegawai (Lanpogia & Games, 2019), 
meningkatkan keinginan untuk berbagi pengetahuan dalam diri anggota orgaisasi (Martini, L., & 
Tjakraatmadja, 2011). 
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Gambar 1. Aplikasi Yang Dapat Digunakan Pegawai Secara Mandiri 

 

 

 

Gambar 2. Aplikasi Rapat Online Yang Dapat Digunakan Pegawai Secara Mandiri 
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Gambar 3. Persepsi Pegawai terkait dengan Penggunaan Aplikasi Rapat Virtual 

 

Deskripsi Pelaksanaan Berbagi Pengetahuan tentang Teknologi Virtual Meeting 

Pelaksanaan berbagi pengetahuan untuk meningkakan keterampilan dalam menggunakan 
teknologi virtual meeting pada saat itu difasilitasi oleh Bidang Pelatihan dan Pengembangan 

(Latbang) Perwakilan BKKBN DIY dangan memanfaatkan kegiatan Jumat Sharing. Jumat sharing 

merupakan wahana berbagi ilmu dan pengalaman melalui aktivitas belajar bersama secara rutin 
dari, oleh, dan untuk pegawai. Dalam perkembanganya bahkan diikuti oleh non pegawai 
Perwakilan BKKBN DIY. Menariknya lagi, meskipun kegiatan ini dilaksanakan di kantor namun 
pelaksanaanya dilakukan secara informal, ringan namun berisi. Berdasarkan hasil survei 
kebutuhan dan ketrampilan yang dikuasai pegawai pada masa pandemi, pengamatan beberapa 
virtual meeting yang pernah diikuti, dan pengalaman dalam menggunakan beberapa aplikasi virtual 

meeting maka materi yang diulas dalam dalam berbagi pengetahuan teknologi tentang virtual 

meeting pertama kali adalah tentang penggunaan aplikasi zoom meeting.  

Zoom Meeting adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Zoom Video Communication, Inc. 

aplikasi ini dapat berjalan dalam perangkat desktop/PC/komputer maupun smartphone/tablet. 

Dengan desain antar muka yang sangat user friendly dan mudah digunakan, zoom meeting membagi 

penggunanya dalam 4 pilihan tipe pengguna/user: Basic, Pro, Business, dan Enterprise. Pengguna tipe 

basic dapat memakai aplikasi ini secara gratis untuk melakukan pertemuan 2 orang/titik tanpa 

batasan waktu. Apabila dibutuhkan pertemuan lebih dari 2 titik tanpa batasan waktu dapat beralih 
ke tipe lainnya yang merupakan akun berbayar, tentu ada peningkatan fasilitas yang diperoleh 
pengguna sesuai tipe yang digunakan. Sedangkan pembatasan dan pembayaran pada setiap tipe 
pengguna hanya dibebankan kepada pengguna yang memulai zoom meeting sebagai Host dan tidak 

berlaku pada Participants. 

Pada dasarnya, pada saat berbagi pengetahuan, pembahasan yang disampaikan 

menekankan pada keterampilan teknis penggunaan aplikasi zoom meeting dan beberapa hal terkait 

kejadian yang perlu disiapkan dan diantisipasi dalam rapat virtual. Materi yang disampaikan harus 
mudah diikuti dan dipahami oleh peserta dengan mempertimbangkan latar belakang kemampuan 
dan pengalaman peserta dalam penggunaan teknologi virtual. Setiap tahapan sebisa mungkin 
dapat langsung dipraktekkan pada saat itu sehingga peserta langsung dapat memahami setiap 
langkah yang sudah dijalankan. Sebagaimana tersaji pada gambar 4. materi berbagi pengetahuan 
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tentang rapat virtual menggunakan aplikasi zoom meeting terangkum dalam “Sharing tentang 

Zooming”. 

Pada tahap awal disampaikan penjelasan tentang aplikasi zoom meeting dilanjutkan 

download aplikasi, kemudian install aplikasi, Sign Up dan Sign In. Pada tahap ini juga dijelaskan 

tentang bagaimana menjaga keamanan akun terutama bagi yang melakukan Sign Up dan Sign In 

menggunakan alamat email atau akun Facebook. 

Tahap berikutnya terdapat penjelasan tentang Setting Zoom Meeting yakni bagaimana 

melakukan pengaturan pada aplikasi zoom meeting. Pengaturan lengkap untuk mengawai aplikasi 

zoom meeting terdapat pada mode browser namun beberapa pengaturan terkait meeting yang sedang 

berlangsung hanya muncul pada jendela meeting. Beberapa menu inti yang disampaikan pada 
kegiatan berbagi ini diantaranya Personal Profil untuk mengatur data dan profil pengguna, Meeting 

untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan meeting baik sebelum atau saat meeting berlangsung, 

Recording untuk melakukan pengaturan terkait rekman dan transkrip baik audio maupun video, 
Setting Admin User Management, Room Management, Account Management, Accoun Profile, Account 

Setting, Billing, Recording Management, Advanced, Scurity, Integration. Penjelasan menitikberatkan 

pada fungsi utama supaya lebih efektif. 

Selanjutnya penjelasan tentang Meeting menggunakan browser dan aplikasi zoom meeting 

diantaranya tentang penjadwalan dengan menu Schedule Meeting, bergabung kedalam meeting 

menggunakan link maupun ID Meeting atau disebut juga Join Meeting sebagai partisipants baik 

dengan login maupun tanpa login, serta bagaimana memulai meeting atau menjadi host. Tahap 

berikutnya adalah penjelasan tentang fungsi fitur/menu yang ada pada jendela meeting, icon menu 

tersebut muncul/berfungsi pada jendela meeting saat meeting berlangsung diantaranya yang terkait 

dengan suara dan gambar yakni: Mic, Speaker, Test, Setting, Mute, UnMute. Video: Camera, Virtual 

Background, Setting, Start, Stop. Kemudian menu Setting General, Video, Audio, Share Screen, Virtual 

Backgrund, Recording, Statistics, Feedback, Shortcuts, Accessibility. Untuk menunjang kemampuan 

sebagai host juga diulas tentang menu yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan yakni menu Scurity, 
Manage Participants, Rename, Manage Chatt, Share Screen atau berbagi tampilan layar, Record, 

Reaction, Breakout, Live FB dan Youtube. 

 

 

Gambar 4. Berbagi Pengetahuan Tentang Rapat Virtual menggunakan aplikasi Zoom Meeting 
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Untuk memperjelas perbedaan peran dalam suatu pertemuan virtual maka juga ada diskusi 

dan praktek berbagi peran bagaimana menjadi host, cohost, dan participants. Kemudian di bagian 

akhir pembahasan terkait tips dan trik dalam melakukan pertemuan virtual supaya lancar, aman, 
dan nyaman termasuk dalam hal melakukan backup koneksi internet supaya rapat virtual lebih 

stabil dan terhindar dari gangguan. Dengan materi bahasan yang sudah terkonsep rapi peserta 
dengan nyaman dapat mengikuti dan mempraktekkan setiap tahapan dengan baik sehingga siap 
untuk melakukan pertemuan virtual secara mandiri. Kemudian, dengan melihat perkembangan di 
masa yang akan datang dari para peserta yang mengikuti kegiatan ini juga berpotensi untuk 

berkontribusi dalam tim virtual untuk berkolaborasi dalam suatu project. Sebagai mana tren tim 
virtual telah berkembang di era saat ini (Kimble, Barlow, & Li, 2011; Mulyani, 2016). 

Pelaksanaan jumat sharing dengan tema bahasan penggunaan software rapat virtual zoom 

meeting ini merupakan langakah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan rapat virtual dan 

persiapan pelibatan pegawai Perwakilan BKKBN DIY dalam kegiatan Hari Keluarga Nasional 
(Harganas) XVIII DIY yang dilaksanakan tanggal 29 juni 2020, 9 hari setelah pelaksanaan jumat 
sharing ini. Dengan adanya kegiatan berbagi pengetahuan ini jumlah pegawai yang menguasai 

teknis penggunaan software rapat virtual khususnya zoom meeting dan mampu berperan sebagai host 

bertambah signifikan, yakni yang tadinya hanya 3 orang pegawai bertambah 15 orang pegawai 
peserta jumat sharing sehingga jumlah total ada 18 pegawai. Selain sebagai solusi kebutuhan tenaga 

teknis ketika rapat virtual masing-masing komponen mereka juga dapat menularkan pengetahuan 
pada lingkungan masing-masing dan dampak yang saat itu langsung dapat dirasakan adalah setiap 
pegawai yang sudah bertambah keterampilannya meningkat pula rasa percaya diri untuk 
dilibatkan dalam kegiatan Harganas XVIII DIY yang dilaksanakan secara virtual dengan interaksi 

antara titik utama dengan beberapa titik yang terhubung sekaligus disiarkan live/langsung melalui 

kanal YouTube sebagaimana gambar 5. Dengan kematangan persiapan keterampilan teknis para 
pegawai acara berjalan lancar. 

 

 
Gambar 5. Gambaran Pelaksanaan Harganas XVIII DIY 
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Kesimpulan 

Kesiapan keterampilan bekerja pegawai Perwakilan BKKBN DIY dalam penggunaan 
teknologi masih banyak yang perlu ditingkatkan telebih dalam masa pandemi. Proses peningkatan 
dengan metode berbagi antar sesama pegawai terbukti dapat dilakukan dengan kegiatan seperti 
Jumat Sharing dimana kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya kerja yang baik 

sehingga kesenjangan kompetensi pegawai dapat diminimalkan dan pada akhirnya organisasi 
dapat berkembang untuk mencapai target yang akan dicapai. Kegiatan berbagi pengetahuan 
teknologi telah membuktikan bahwa dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai 

dapat dilakukan dalam forum informal, ringan namun berisi dan relatif tanpa biaya karena bersifat 
sukarela. Masih banyak yang perlu dan dapat ditingkatkan, perlu adanya komitmen pimpinan dan 
seluruh komponen untuk mendukung upaya menumbuhkan budaya kerja dengan saling berbagi 
pengetahuan. Selanjutnya, untuk mengetahui dampak dari kegiatan berbagi pengetahuan tentang 
peningkatan keterampilan perlu suatu kajian tentang kegiatan berbagi pengetahuan seperti jumat 
sharing, bagaimana dampaknya terhadap kepuasan bekerja pegawai, budaya kerjasama, inovasi, 

kreatifitas, minat untuk berbagi dan dibagi pengetahuan serta dampaknya terhadap capaian dari 

tujuan organisasi. 
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