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Pandemik Covid-19
Perspektif Ekosistem



Kerusakan alam dan Zoonosis

Pandemikcovid-19 adalah rangkaian dari

berbagai zoonosis yang terjadi selama

dasawarsa terakhir (flu burung, SARS, MERS, 

Corona, dsb)

Semakin sering dan beragamnya zoonosis 

terjadi tidak terlepas dari tindakanmanusia, 

yaitu: laju deforestasi dan kerusakan alam

yang menyebabkan menghilangnya ruang

hidup satwa.

Berbagai virus, bakteri, dan mikroba yang 

berada pada satwa liar yang semakin langka

melakukan mutasi untuk bertahanhidupdan 

mencari inang baru: Manusia.
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Dampak pandemik

• Dampak pandemik berkarakteristik multi 

dimensi. Protokol kesehatanmenyebabkan

perubahan sistem ekonomi dan sosial.

• Terjadi fenomena digital divide, ada daerah

dengan akses digital (digital inclusion) dan 

ada daerah yang tidak memiliki akses

digital (digital exclusion). 

• Digital exclusion berpotensi mengalami

dampakekonomi, pendidikan dan 

kesehatan yang lebih lama dan berat.

• Tidak semua pelakudi daerah digital 

inclusion memiliki kapasitas untuk

menyesuaikan ke dunia digital
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Transformasi ekonomi

Platform digital

Kegiatan ekonomi

termasuk keuangan

dilakukan melalui platform 

digital yang diakses

melalui gawai tanpa batas

wilayah, waktu, pelaku. 

Siapa saja dengan akses

digital dapat menjadi

produsen dan konsumen

Dominasi pelaku ekonomi

informal

Pelambatan ekonomi

formal, disrupsi tata 

niaga, dan program 

pemerintah secara

bersama-sama memberi

ruang berkembang pelaku

ekonomi informal dengan

akses dan kapasitas

digital. 

Pertanian berkembang

Pertanian menjadi tulang

punggung ekonomi dan 

penyedia lapangan di 

daerah. Program dana 

desa, PKH, dsb

menyebabkan pertanian

berkembang meski masih

hadapi hambatan

struktural.
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Tantangan Pendidikan

• Pendidikan jarak jauh menghadapi

tantangan keterbatasan infrastruktur yaitu

akses digital karena keterbatasan jaringan

atau gawai.

• Pemangku kepentingan tidak semuanya

siap menjalani pendidikan digital. Peran

orang tua dan guru mengalami perubahan

mendasar.

• Keunggulan sekolah ditentukan bukan lagi

oleh fasilitas dan rekam jejak tapi oleh 

kecepatan transisi ke Pendidikan digital.

• Pendidikan digital membuka peluang

revolusi konsepdan praktikpendidikan

kedepan
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Perubahan Sosial
Agama, keluarga, dan masyarakat



“ Agama mengalami transisi dari
ritual menjadi spiritual, dari
komunal menjadi personal. 
Institusi agama tidak bisa
memberi instruksi tapi inspirasi
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Keluarga
Keluarga menjadi pondasi utama

bagi masyarakat yang mengalami

isolasi, tekanan ekonomi, dan 

menjalankan peran pendidikan

anak. Tidak semua keluarga siap

dan infrastruktur pendukung

keluarga tidak selalu tersedia.
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Masyarakat

• Berkembang fenomena post-truth atau pengaburan

kebenaran. Berkembang kecenderungan bukan mencari atau

verifikasi kebenaran tapi apa yang mendukung prasangka atau

emosi

• Berkembang fenomena populisme yang mewujud dalam

mobocracy, mempergunakan sentimen popular untuk galang

masa demi tujuan politik

• Fenomena netizen sebagai representasi aspirasi publik

menggantikan institusi formal seperti partai politik.
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Memasuki 2021
Tantangan dan skenario



Lompatan di 
2021
Setelah dunia mengalami “reset” di 2020, 

banyak negara mempersiapkan lompatan di 

2021, saat vaksin sudah terdistribusi.

Negara yang secara politik stabil, kebijakan

dan kelembagaan tertata, memiliki sumber

daya ekonomi dan populasi akan mampu

melakukan “lompatan”.
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Pilkada 2020

Dilaksanakan pada momen yang 

rentan karena pandemik sedang

berlangsung dan keraguan

terhadap disiplin warga

melaksanakan protokol. 

Pada sisi lain Pilkada perlu

dilaksanakan agar 2021dapat 

menjadi momen lompatan RI.

Pilkada 2020 & UU CK

UU CK

Meski tujuan UU CK disetujui banyak pihak

namun proses formil dan materiil masih menjadi

perdebatan.

Pada sisi lain, UU CK diperlukan setidaknya

untuk: mengatasi hambatan ekonomi (tumpang

tindih peraturan, ekonomi biaya tinggi, lahan, 

perijinan, dsb), bonus demografi, dan inklusi

usaha mikro dan kecil dalam sistem ekonomi.
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Potensi strategis
Indonesia
Industri kelapa sawit Indonesia berpotensi

menjadi sumber biofuel. Bersama dengan sumber

energi terbarukan akan menciptakan bauran

ketahanan energi.

Perikanan Indonesia berpotensi menjadi penentu

produksi dan harga ikan dunia jika kebijakan

budidaya, penangkapan lestari dan penanganan

pencurian ikan dilaksanakan dengan tegas.

Hilirisasi pertambangan mineral berpotensi

menjadikan Indonesia produsen baterai dunia.
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Tantangan yang harus diselesaikan

Korupsi

Korupsi di Indonesia terkait erat

dengan politik dan birokrasi. 

Korupsi terjadi di pusat dan 

daerah, terjadi di eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif

Intoleransi

Intoleransi adalah benih dari

konflik sosial dan dikembangkan

secara terencana dan sengaja. 

Upaya mengatasi membutuhkan

pendekatan multi-pelaku dan 

konsisten

Otonomi

Otonomi terindikasi gagal untuk

mensejahterakan rakyat dan 

karenanya perlu dilakukan

peninjauan dan penataan secara

menyeluruh
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Kesenjangan

Kesenjangan sosial-ekonomi

masih terjadi karena berbagai

sebab. Upaya multi-dimensi dan 

berkelanjutan harus dilakukan

tanpa tersandera agenda politik. 

Kerusakan alam

Kerusakan alam dengan

akselerasi tinggi harus segera

dirubah arah menjadi upaya

konservasi dan pengayaan alam

mempergunakan teknologi.

Bonus demografi

Bonus demografi berpotensi

menjadi bencana demografi

kecuali dilakukan: Pendidikan/ 

peningkatan skill, peluang

usaha/bekerja, investasi, dan 

inklusi ekonomi



Amerta



Amerta Pijar Indonesia
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AMERTA’s 
competencies

Social 
Mapping

Capacity 
Development

Program 
Management

Consultancy 
Services

Sustainable 
Reporting

AMERTA is a network of CSR and 

sustainability management 

practitioners that develop know-how 

and best practices in the respected 

fields. 

AMERTA dedicates itself  to support 

organizations and corporations 

becoming inclusive and sustainable 

entities. 



www.amerta.id
Visit our website! 

There are many materials on CSR, Community Development, 

Social Mapping, and RI PPM
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Thanks!
AMERTA PIJAR INDONESIA

V Office Business Centre

Jl. Perserikatan No. 1 Blok A 

RT02/RW08

Pulogadung, Jakarta Timur 13220

Tel: 021-29222999

perkumpulan.amerta@gmail.com

info@amerta.id

www.amerta.id
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