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ABSTRAKSI 

 

 

AHMAD NIM. 201610234 “Analisis Kebijakan Pemerintah 

Daerah Tentang Virus Corona Bagi Pedagang di Kota Wamena 

Kabupaten Jayawijaya” Pembimbing: (Rudihartono Ismail dan Bambang 

Supeno Domi). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan 

Pemerintah Daerah tentang Virus Corona bagi pedagang di Kota Wamena 

Kabupaten Jayawijaya. Masalah yang ada di penelitian ini adalah 

berkurangnya pendapatan selama diberlakukan kebijakan Virus Corona. 

Dibuktikan dengan hasil penemuan yakni dengan adanya kebijakan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang Virus Corona, membawa 

dampak bagi pendapatan para pedagang, baik pedagang kios, keliling, 

maupun pedagang kaki lima secara drastic menurun selama ± 3 Bulan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan adanya wabah yang semula berawal dari Wuhan, China 

ini begitu cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah 

ini menyerang ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Masyarakat tidak 

tahu kapan datangnya, terlebih karena penyebarannya sangat cepat, dan 

sekarang sudah menjadi tranding topic yang mendunia yakni Virus 

Corona atau yang lebih dikenal dengan nama Corona Virus Disease 

2019  (Covid - 19).  

Virus Corona yang sekarang terkenal dengan nama Covid – 19 

menurut Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid – 19 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah direvisi 

sebanyak dua kali, dengan edisi ketiga terbit pada Tanggal 16 Maret 

2020 dengan menjelaskan ketiga definisi, seperti: Pasien Dalam 

Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan suspek. Para 

ilmuan menyebut Virus Corona sebagai CoronaVirus 2019 – nCov 

yang mengacu pada Novel Coronavirus. Penyebaran virus ini 

mendorong sejumlah negara membatasi lintas batas negara, menutup 

jalur penerbangan, bahkan membatasi interaksi antar warga di masing – 

masing negara. 

Virus Corona ini membuat guncangan ekonomi di setiap 

negara. Hal ini disebabkan oleh arus pergerakan manusia, dan 

perdagangan internasional ikut tersendat, tidak terkecuali Indonesia. 

Bagi Indonesia yang masih banyak bertumpuh pada komsumsi 

domestik (belanja sehari – hari), dan sektor informal. Tantangan 

tersebut, tidak terbantahkan akan cukup berdampak bagi Indonesia.  
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Negara harus mengantisipasi, seperti perisai yang seharusnya 

dipasang sejak awal agar ekonomi jangak panjang tidak menjadi 

persoalan baru bagi negara. Semakin suatu negara mengikuti aturan 

protokoler untuk menjaga jarak, dampak ekonomi pun bisa semakin 

lama berdampak buruk. Artinya semakin sebuah negara 

memberlakukan aturan protokoler bagi masyarakatnya untuk 

melakukan social distanting, akan berdampak bagi ekonomi masyarakat 

apalagi jika ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, 

tentunya akan berdampak buruk.  

Pemerintah menyiapkan sebuah perisai melalui otoritas 

keuangan dan moneter di Indonesia untuk meredam dampak ekonomi 

dari wabah Virus Corona (Covid – 19). Berdasarkan Instruksi Presiden 

(Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, 

Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), yang 

menyatakan bahwa sehubungan dengaan semakin meluasnya 

penyebebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) yang 

telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health 

Organizatian (WHO) pada Tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan 

langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara antara 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan 

refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan 

jasa dalam rangka spercepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Corona – 19), yang ditujukan kepada: (a) Para Menteri Kabinet 

Indonesia Maju; (b) Sekretaris Kabinet; (c) Kepala Staf Kepresidenan; 

(d) Panglima Tentara Nasional Indonesia; (e) Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia; (f) Jaksa Agung; (g) Kepala Lembaga Non 

Pemerintah Non Kementerian; (h) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga 

Negara; (i) Para gubernur Seluruh Indonesia; dan (j) Para Bupati 

Seluruh Indonesia. Instruksi tersebut berisi tentang: (a) Mengutamakan 
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penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan – kegiatan 

yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 

19) (Refocussing Kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu 

kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) 

yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid – 19); (b0 Mempercepat refocussing 

kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran 

dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri 

Keuangan sesuai dengan kewenangannya; dan (c) Mempercepat 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dengan 

mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang – Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 

Tentang Pendanaan dan Pengelolaan dan Bencana, Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu; (d) 

Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dengan melibatkan Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa atau Badan Pengawasan dan 

Pembangunan; (e) Melakukan pengadaan barang dan jasa alat 

kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid – 19) dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai 

dengan staandar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan (g) 

Melaksanakan instruksi presiden ini dengan penuh tanggung jawab. 

Di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya sendiri melakukan 

langkah untuk memerangi virus ini sejak Tanggal 17 Maret 2020. 

Kebijakan pemerintah daerah dikeluarkan sejak Tanggal 16 Maret 2020 
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untuk membatasi seluruh sekolah, termasuk instansi pemerintah 

maupun swasta (work from home) demi membentengi diri dari Virus 

Corona. Kebijakan tersebut tertera pada Instruksi Bupati Jayawijaya 

Nomor 420/1007/BUP pada Tanggal 17 Maret 2020 yang berisi 

Tentang Penyampaian Informasi Kegiatan Belajar mengajar Terkait 

Dampak Penyebaran Covid – 19 yang bertujuan untuk meindaklanjuti 

Siaran Pers Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor; 

054/SIPRES/A6/III/2020 Tentang Cegah Sebaran Covid – 19 di Satuan 

Pendidikan, surat Kepala Bandan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

Nomor: 0114/SDAR/BSNP/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tenatang 

Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait penyebaran Virus CORONA 

(Covid – 19) dan surat Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Provinsi Papuan Nomor: 423.7/520.PPAD/III/20 Tanggal 

16 Maret 2020 Tentang Dampak Pandemi (Covid – 19) Terhadap 

Pelaksanaan Ujian Nasional dan Libur Sementara, yang salah satunya 

berisi terhitung mulai Hari Kamis, Tanggal 19 Maret s/d 31 Maret 

2020, aktivitas belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan, lembaga 

pendidikan dan kursus – kursus sementara diliburkan atau ditutup. 

Selanjutnya aktivitas belajar dapat dilaksanakan secara mandiri di 

rumah peserta didik masing – masing. 

Kebijakan pemerintah merupakan kebijaksanaan pemerintah 

adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan 

(Robert Eyestone dalam Soenarko, 2003:42). Pemerintah Daerah 

Kabupaten Jayawijaya ikut memberlakukan lockdown pada Tanggal 26 

Maret 2020, dengan menutup akses keluar masuk penumpang, kecuali 

Pesawat Cargo. Kebijakan ini dilakukan pemerintah daerah  untuk 

mengurangi penyebaran Virus Corona di Kota Wamena.  

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya menimbulkan 

pro kontra karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan 

masyarakat yang tentunya akan mempengaruhi ekonomi masyarakat 
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Indonesia, di Papua, khususnya Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. 

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli 

barang atau jasa di pasar (Pemkot Yogyakarta, 2009). Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) telah mengumumkan wabah Corona sebagai pendemik 

global, artinya, virus ini berdampak pada perekonomian global. 

Pertumbuhan ekonomi secara global diprediksi melambat.  

Sejumlah lembaga dunia termasuk Dana Moneter Internasional 

(IMF), yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sejak 

wabah Corona. Menurut WHO, Virus Corona sebagai kondisi darurat 

global yang telah mengganggu perekonomian di seluruh dunia, 

termasuk Indonesia yang juga sangat berdampak pada ekonomi 

masyarakat baik pada pengusaha kecil maupun besar. Hal – hal yang 

mempengaruhi peningkatan pendapatan, seperti: modal, lokasi usaha, 

tempat parkir, lama bekerja, dan sebagainya.  

Seberapa pengaruh pandemik Virus Corona (Covid – 19) 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Pemerintah berupaya 

menyelematkan perekonomian Indonesia melalui berbagai kebijakan 

yang sudah dipikirkan jauh, dengan langkah – langkah, seperti 

mengegelontorkan beberapa paket stimulus fiskal yang pertama 

difokuskan pada sektor pariwisata, yakni: hotel, restoran, dan kawasan 

wisata di  daerah – daerah. Selain itu, Kementrian Keuangan 

memberikan empat jenis insentif pajak yang terkait dengan ketentuan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 25, 

dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

Presiden mengumumkan bahwa Beliau telah menandatangani 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) yang 

diterbitkan untuk menanggulangi dampak pandemi Virus Corona 

(Covid – 19) di Indonesia. Menurutnya, “Karena yang dihadapi saat ini  

adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Tentang 
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Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.” kata 

Presiden Jokowi pada konferensi pers yang disiarkan Sekretaris 

Presiden pada Selasa sore (31/3/2020). Karena pada samapai 31 Maret 

2020, jumlah kasus positif Covid – 19 di Indonesia telah bertambah 

menjadi 1.528 pasien, dengan angka kematian mencapai 136 jiwa, 

kasus – kasus positif Corona – 19 telah ditemukan di 32 provinsi. 

Indonesia menjadi salah satu dari 202 yang kini dilanda wabah corona.  

Menurut Jokowi, Virus Corona tidak hanya mengakibatkan 

masalah kesehatan masyarakat, namun juga membawa iplikasi ekonomi 

yang luas, sehingga banyak negara yang menemui tantangan berat. 

Dengan adanya Perppu yang baru dapat memberikan pondasi bagi 

pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan 

langkang – langkah yang luarbiasa dalam upaya menjamin kesehatan 

masyarakat, menyelamatkan perekonmian nasional beserta stabilitas 

keuanga. “Saya mengharapkan dukungan dari DPR RI agar Perppu 

yang baru saja saya tanda tangani akan segera diundangkan dan 

dilaksanakan,” ujar Jokowi (Dalam waktu yang secepat – cepatnya, 

kami akan menyampaikan Perppu kepada DPR RI untuk untuk 

mendapatkan persetujuan menjadi undang – undang,” Seperti Covid – 

19 mempengaruhi ekonomi masyarakat terutama pedagang di Kota 

Wamena Kabupaten Jayawijaya.  

Berdasarkan Instruksi Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 

009/1102/BUP 26 Maret 2020 Tentang Penutupan Sementara tempat – 

tempat umum selama waktu yang ditentukan, yakni untuk melakukan 

social distanting, lockdown Bandara Wamena, demi mencegah 

menyebaran Virus Corona, yang digunakan untuk menindaklanjuti 

kesepakatan bersama pencegahan, pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (Covid – 19) di Provinsi Papua pada Hari Selasa, Tanggal 24 

Maret 2020 bertempat di Gedung Negara Dok V Kota Jayapura, yang 

dihadiri oleh Gubernur Papua, Forkopimda, Bupati/Walikota, 
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stakeholder Papua serta Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor: 415 

Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Corona 

Virus Disease 2019 (Covid – 19) Kabupaten Jayawijaya serta 

memperhatikan dilakukan perpanjangan social distanting/pembatasan 

sosial berlaku pada Tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan Tanggal 9 

April 2020, maka diistruksikan untuk menghentikan sementara aktivitas 

kegiatan selama masa Sosial Distanting guna mencegah penularan 

Covid – 19. Melihat masalah yang ada, yakni adanya perasaan khawatir 

yang juga timbul di kalangan pengusaha kecil, apabila kondisi ini terus 

berlanjut akan berdampak buruk bagi usaha mereka nantinya. Kondisi 

pasar sepi tidak seperti biasanya, karena adanya pembatasan waktu bagi 

pedagang. Artinya kesempatan yang diberikan kepada pedagang sangat 

singkat sekitar Pukul 06.00 hingga 14.00 WIT, yang terbaru adalah 

pemberlakuan jam operasional dari jam 06.00 – 12.00 WIT. Selain itu, 

pendapatan para pedagang menurun drastis dengan adanya 

pemberlakuan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jayawijaya.  

Berdasarkan hasil observasi awal di beberapa tempat, yakni: 

Pasar Sinakma, Pasar Wouma, Pasar Potikelek, dan Pasar Baru, rata – 

rata pendapatan mereka berkurang sekitar 70% selama ada kebijakan 

tersebut. Pada penelitian terdahulu, para ilmuan yakni Vincent Cheng, 

Sussanna Lau, Patrick Woo, dan Kwok Yung Yuen dari University of 

Hong Kong yang berjudul ”Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus as an Agent of Emerging and Reemerging Infection”, yang 

memperingatkan bahwa Virus Corona (SARS – CoV) yang 

menyebabkan penyakit SARS pada Tahun 2003, sangat memungkinkan 

untuk muncul lagi dalam bentuk baru di masa depan. Di penelitian 

mereka membahas masalah kemungkinnan munculnya Virus Corona 

jenis baru yang tampak pada ramalan yang sekitar 13 Tahun yang lalu 

benar terjadi di Tahun 2020 ini. 



8 
 

Mereka meninjau biologi virus yang ada kaitannya dengan 

epidemiologi, presentasi klinis, patogenesis, diagnosis laboratorium, 

model hewan atau inang, dan pilihan untuk perawatan, imunisasi, dan 

pengendalian infeksi. Menurut mereka, pada dasarnya, komunitas 

medis dan ilmiah telah menunjukkan upaya luar biasa dalam 

memahami dan mengendalikan SARS dalam waktu singkat, seperti 

laporannya ada lebih dari 4.000 publikasi secara online. Di bagian akhir 

laporan menyatakan bahwa pengetahuan manusia terhadap Virus SARS 

masih memiliki kesenjangan pengetahuan (knowledge gap), seperti: 

penularan virus, penyakit yang ditimbulkan pada manusia, hingga 

bagaimana prosedur pengendalian infeksi untuk perawatan pasien.  

Selain itu, menurut mereka bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

cepat di China telah menyebabkan meningkatnya permintaan protein 

hewani, termasuk eksotis. Hewan liar – liar inilah yang dijual di pasar 

basah dan disimpan di kandang yang terlalu padat, yang memungkinkan 

virus baru untuk berpindah dari hewan ke manusia. Terkait dengan 

permasalahan di atas, yakni untuk menganalisis apakah dampak yang 

besar dengan adanya kebijakan pemerintah daerah tentang Virus 

Corona bagi pedagang Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. Jika 

benar, sejauhmana dampaknya, apakah merugikan masyarakat.  

Agar penelitian dapat mendapatkan apa yang diinginkan peneli 

yang sesuai dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah 

Tentang Virus Corona Bagi Pedagang Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya”. Maka peneliti menggunakan analisa data secara kualitatif 

melalui Model Iteraktif dari Miles dan Huberman (1992), sehingga 

memperoleh hasil bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jayawijaya yang dikeluarkan untuk mencegah wabah Virus Corona, 

selama kurang lebih 4 Bulan terakhir, kebijakan ini berdampak bagi 

pedagang, yakni pendapatan jauh menurun, hingga 80 %. Selain itu, 

kebijakan ini membawa kekhawatiran bagi masyarakat, selain maslaah 
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kesehatan, jika mereka menutup usaha, modal akan habis dipakai untuk 

kebutuhan sehari – hari, yang lebih parahnya lagi, akan menyebabkan 

kebangkrutan bagi para pedagang.  

Sejalan dengan penelitian Ikhsan (2020) yang berjudul 

“Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus 

Corona (Covid - 19).”, yang menemukan bahwa kebijakan yang 

diambil oleh Pemerintah akan pada berdampak buruk bagi ekonomi 

masyarakat,  bahkan global. Artinya, pembiayaan yang dilakukan oleh 

pelaku usaha melalui modal yang dikeluarkan, namun mengalami 

penurunan bagi pendapatan selama adanya Virus Corona. 

 

B. Fokus Penelitian  

Dengan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki 

penulis, maka merupakan sebuah tantangan bagi penulis untuk 

memecahkan masalah yang akan diteliti. Masalah adalah sebuah 

penyimpangan antara apa yang seharusnya terjadi. Yang secara objektif 

merupakan sebuah rintangan bagi penulis. 

Sehingga penulis hanya mengambil objek penelitian dalam 

lingkup kecil. Beberapa aspek yang harus dipaparkan dan memiliki 

tingkat kesulitan yang menjadikan penulis mengambil informasi dari 

beberapa informan yang akuntabel. Untuk itu, peneliti hanya sebatas 

meneliti pada kebijakan tentang Virus Corona yang berdampak pada 

pedagang di pasar tradisional, pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, 

dan pedagang di kios – kios. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan, sebagai berikut: 

Bagaimana dampak kebijakan pemerintah daerah tentang Virus Corona 

bagi pedagang di Kota Wamena? 



10 
 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk menyebutkan dampak kebijakan pemerintah daerah tentang 

Virus Corona bagi pedagang di Kota Wamena? 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya dan 

mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yaitu 

di bidang ilmu pemerintahan terutama kebijakan pemerintah 

dan kewirausahaan di Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena. 

b. Kegunaan Praktis 

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah 

sebagai bahan praktis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Jayawijaya, dan bagi pedagang di Kota Wamena Kabupaten 

Jayawijaya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Analisis Kebijakan Pemerintah  

E. S. Qwade dalam Riant Nugroho (2003:83) 

mengemukakan bahwa asal sebuah kebijakan karena adanya 

ketidakpuasan dari kebijakan tersebut, dimana tidak memberikan 

solusi, dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, tapi malah 

menciptakan masalah baru.  

a. Pengertian kebijakan 

Kebijakan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris 

“policy” yang biasa dihubungkan dengan keputusan 

pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki kekuasaan 

(wewenang) untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung 

jawab melayani kepentingan umum. Friedrik (1963) 

berpendapat bahwa kebijakan adalah rangkaian tindakan yang 

diajukan seseorang, grup, dan pemerintah dalam lingkungan 

tertentu dengan mencantumkan kendala yang dihadapi sesta 

kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut 

dalam upaya menacapai tujuan. Sedangkan Lasswell (1970) 

berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu program pencapaian 

tujuan, nilai – nilai, dan praktek yang terarah (a projected 

program of goals values and practices). 

 

b. Tahap pembuatan kebijakan  

Menurut Dimas R, Dye dalam Dunn yang menyatakan 

bahwa ada 3 elemen pembentukan sebuah kebijakan yakni 

kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. 

Ketiga elemen tersebut memiliki andil dan saling 
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mempengaruhi. Pengambulan keputusan untuk sebuah 

kebijakan tidak semata hanya melihat ketiga elemen itu, tetapi 

juga dipengaruhi oleh tahap – tahap kebijakan. 

Pembuatan kebijakan menurut Dunn, terbagi menjadi 5 

tahapan, antara lain: 

1) Penyusunan Agenda. Sebelum kebijakan ditetapkan dan 

dilaksanakan, perlu adanya penyusunan agenda dengan 

memasukkan dan memilih masalah atau isu-isu yang akan 

dijadikan proritas untuk dibahas yang dikumpulkan 

sebanyak-banyaknya untuk diseleksi; 

2) Formulasi Kebijakan. Formulasi kebijakan disebut juga 

perumusan kebijakan merupakan tahap awal pembuatan 

kebijakan masalah yang telah masuk dalam agenda 

kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan yang 

akan dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan 

masalah. Pemecahan masalah berasal dari alternative 

kebijakan yang ada, tetapi perumusan kebijakan tidak 

selalu menghasilkan peraturan atau perintah eksekutif 

maupun peraturan administrasi yang diusulkan; 

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan. Bertujuan untuk 

memberikan otorisasi atau kekuasaan pada proses dasar 

pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu 

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara 

akan mengikuti arahan pemerintah. Tetapi warga harus 

percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Proses 

legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya 

kepercayaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang 

kemudian akan disahkan oleh pemerintah. Hal tersebut 

merupakan tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan 
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kebijakan yang kemudian secara pasti diambil kepastiannya 

dan penetapan kebijakan; 

4) Implementasi Kebijakan. Berhasil tidaknya sebuah 

kebijakan pada akhirnya akan ditentukan oleh 

implementasinya. Secara sederhana, implementasi 

kebijakan merupakan sebuah tindakan dalam proses 

pembuktian sebuah kebijakan. Sehingga untuk 

menganalisis proses implementasi kebijakan harus 

dilakukan beberapa pendekatan salah satunya adalah top-

dwon. Pendekatan yang dilakukan bertitik tolak dari 

perspektif bahwa keputusan atau kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pihak pembuat kebijakan harus 

dilaksanakan oleh seluruh aparatur, administratur, atau 

birokrat disemua tingkatan terutama pada tingkatan bawah; 

dan 

5) Evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dikatakan sebagai 

kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian 

kebijakan yang terdiri dari substansi, implementasi dan 

dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya 

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan pada 

seluruh kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan dapat 

meliputi tahapan perumusan masalah kebijakan, program 

yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, 

implementasi ataupun tahap dampak kebijakan. 

 

c. Model implementasi kebijakan 

Model implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho 

(2004:155) adalah untuk mengimplementasikan kebijakan yang 

pada prinsipnya ada dua pilihan yakni: implementasi dalam 

bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari 
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kebijakan publik tersebut. Selanjutnya Riant Nugroho 

(2004:88) menggambarkan rangkaian implementasi kebijakan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Nugroho mengakui bahwa tidak ada model kebijakan yang 

terbaik karena setiap kebijakan publik memerlukan 

implementasi kebijakan yang berbeda. Sehingga timbul 

pertanyaan yang memerlukan pertimbangan seperti: 

1) Tepat pertama adalah menyangkut pertanyaan, seperti: 

− Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat? 

− Apakah kebijakannya tersebut sudah dirumuskan 

sesuai dengan karakter masalah yang hendak 

dipecahkan? 

− Apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan sudah sesuai dengan karakter 

kebijakannya? 

 

Sumber: Riant Nugroho (2004:88) 

 
Gambar 2.1 Implementasi Kebijakaan Menurut Riant 

Nugroho 
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2) Tepat kedua adalah tepat pelaksanaannya. 

3) Tepat ketiga adalah tepat target. 

− Apakah target yang diintervensikan sudah sesuai 

dnegan yang direncanakan? 

− Apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensikan 

atau tidak? 

− Apakah intervensi implementasi kebijaakn bersifat 

baru atau memperbaharui implementasi kebijakan yang 

sebelumnya? 

4) Tepat keempat adalah tepat lingkungan yakni lingkungan 

kebijakan, dan lingkungan eksternal. 

 

d. Pengertian pemerintah 

Pengertian pemerintah menurut Apter: 

 “Government is the most generalized membership unit 

possessing (a) defined responsibilities for the system of 

which it is a part and (b) a practical monopoly of coercive 

power.” 

 

Yang artinya pemerintah merupakan suatu anggota yang 

paling umum memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk 

mempertahankan sistem yang mencakupnya adalah bagian dan 

(b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Menurut 

W. S. Sayre: 

“Government is best as the organized agency of the state, 

expressing and exercing its authority.” 

 

Maksudnya pemerintahan dalam arti tebaiknya adalah 

sebagai organisasi negara, yang memperlihatkan, dan 

menjalankan kekuasaannya. 
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e. Pengertian kebijakan pemerintah 

Pengertian kebijakan pemerintah adalah sebuah 

keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah 

dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut 

kepentingan umum. Menurut Anderson dalam Public Policy 

Making (1984) kebijakan publik adalah kebijakan yang 

dikembangkan oleh badan – badan atau pejabat-pejabat 

pemerintah. Sedangkan Thomas R. Dye dalam Understanding 

Public Policy (1978) yang menyatakan bahwa kebijakan publik 

adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau 

tidak dikerjakan.  

Implementasi kebijakan menurut Grimdle dan Merilee 

S (1950:97) adalah: 

1) Isi kebijaksanaan yang terkait dengan pihak-pihak yang 

kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang bisa 

diperoleh, jangkauan perubahan yang diharapkan, letak 

pengambilan keputusan, pelaksana – pelaksana program, 

sumber – sumber yang dapat disediakan; dan 

2) Konteks implementasi yang terkait dengan kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, ciri-ciri 

kelembagaan, dan resim, serta konsistensi, serta daya 

tanggap. 

f. Tujuan kebijakan pemerintah 

Tujuan kebijakan pemerintah sebagai berikut: 

1) Untuk menciptakan suatu ketertiban di lingkungan 

masyarakat; 

2) Untuk melindungi hak-hak pada masyarakat; 

3) Untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian di 

lingkungan masyarakat; dan 

4) Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan di masyarakat. 
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g. Jenis-jenis kebijakan pemerintah 

Ada beberapa jenis kebijakan pemerintah, antara lain: 

1) Kebijakan Keuangan. Kebijakan keuangan lebih 

menekankan pada penggunaan uang, dan inflasi yang 

terjadi pada suatu negara. Uang merupakan benda yang 

menjadi perantara tukar – menukar dalam perdagangan 

yang disetujui oleh masyarakat. Yang fungsinya dalam 

perekonomian adalah sebagai berikut: 

− Sebagai alat pertukaran; 

− Sebagai pengukur nilai; 

− Sebagai perhitungan dan akuntansi; 

− Sebagai penyimpan nilai; dan 

− Sebagai instrument term of payment. 

Inflasi adalah kecendrungan naiknya harga umum barang 

dan jasa secara terus menerus akibat dari tidak adanya 

keseimbangan arus barang dan arus uang. Pencegahan 

inflasi telah lama menjadi salah satu tujuan utama dari 

kebijakan ekonomi makro pemerintahan dan Bank Sentral 

di setiap negara. Ini disebabkan karena inflasi merupakan 

hal yang tidak diinginkan yang bisa memberi pengaruh 

yang kurang baik, seperti: distribusi pendapatan 

(masyarakat) berpendapatan rendah akan menderita), 

kegiatan pinjam meminjam (pemberi pinjaman akan 

beruntung), serta spekulasi, dan persaingan dalam 

perdagangan internasional. 

2) Kebijakan Moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu 

kebijakan yang diambil pemerintah (Bank Sentral) untuk 

menambah serta mengurangi jumlah uang yang beredar. 

Dengan kata lain kebijakan ini diambil untuk mencapai 

stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. 
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3) Kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal pada prisipnya adalah 

kebijakan yang mengatur tentang penerimaan, dan juga 

pengeluaran negara. Di samping itu, pengeluaran dibagi 

dua kelompok besar yakni pengeluaran rutin seperti 

membayar gaji pegawai, belanja Negara, dan pengeluaran 

yang bersifat pembangunan. 

 

h. Pengertian analisis kebijakan 

Menurut David S. Savicky dalam Riant Nugroho 

(2003:84), analisa kebijakan adalah sebuah tindakan perlunya 

diambil tindakan kebijakan, baik yang baru, atau konsekuensi 

dari kebijakan yang ada. Analisa kebijakan adalah sebagai 

disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai 

penyelidikan dalam konteks argumentasi atau debat publik 

untuk menciptakan penafsiran yang kristis, dan 

mengomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan 

kebijakan. Artinya, analisa kebijakan menurutnya merupakan 

hal yang harus diperhatikan oleh perumus kebijakan tanpa 

harus menekankan pada implementasinya. 

 

i. Jenis – jenis analisis kebijakan 

Ada beberapa jenis analisis kebijakan antara lain: 

a) Analisis deskriptif. Yakni sebuah analisis yang hanya 

memberikan sebuah gambaran; dan 

b) Analisis perspektif. Yakni analisis yang menekankan pada 

rekomendasi.  

Menurut Michael (dalam Riant Nugroho, 2003:87-88) 

analisis deskriptif disebut sebagai ex-post, analisa yang baik 

adalah analisa yang bersifat perspektif karena memiliki peran 

dalam memberikan rekomendasi yang patut diambil.  
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2. Virus Corona 

a. Pengertian virus corona 

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar dari virus 

yang menyebabkan penyakit, dari flu biasa hingga ke penyakit 

yang lebih parah, seperti: Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-

CoV). Menurut WHO, Virus Corona penyebab SARS (SARS-

Cov) ditularkan dari manusia ke manusia. Sedangkan MERS 

(MERS-CoV) ditularkan dari Unta Dromedaris ke manusia. 

Virus Corona ditemukan pada tahun 1960 di hidung pasien 

yang terkena flu biasa (common cold). Corona berasal dari 

bahasa latin yang artinya “Halo” atau “Mahkota”. Corona virus 

pada umumnya muncul di musim gugur, dan dingin di Amerika 

Serikat, tetapi semua orang bisa terkena virus ini dimanapun, 

dan kapanpun itu. 

 

b. Jenis – jenis virus corona 

Coronavirus memiliki banyak jenis, serta dibedakan 

berdasarkan tingkat parahnya penyakit, dan seberapa jauh 

penyebarannya. Menurut Medical News Today yang 

menyebutkan ada enam jenis Virus Corona yang menginfeksi 

manusia, yaitu: 

1) 229E 

2) NL63 

3) OC43 

4) HKU1 

5) MERS-CoV 

6) SARS-CoV 
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c. Gejala infeksi virus corona 

Orang yang terinfeksi Virus Corona akan menunjukkan 

gejala yang berbeda-beda. Gejala yang muncul biasanya 

tergantung dari jenis virus, dan seberapa serius infeksinya. 

Gejala yang ditunjukkan oleh penderita Virus Corona sebagai 

berikut: 

1) Hidung berair; 

2) Sakit kepala; 

3) Batuk; 

4) Sakit tenggorokan; 

5) Demam; dan 

6) Tidak enak badan secara keseluruhan. 

 

d. Penyakit akibat virus corona 

Beberapa penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona 

adalah: 

1) MERS-CoV. Di tahun 2012 ada sekitar 858 orang 

meninggal dunia akibat MERS di Arab Saudi, dan negara 

lain di Timur Tengah, Afrika, Asia, Eropa. Di Tahun 2014 

di Amerika pertama mendapatkan perawatan khusus karena 

MERS karena baru kembali dari Arab Saudi. Sedangkan di 

atahun 2015 MERS juga melanda Korea yang merupakan 

kejadian yang luar biasa di luar Arab; 

Gejala MERS akibat Virus Corona adalah demam, sulit 

bernapas, dan batuk. Penyakit akan menyebar melalui 

kontak dengan orang yang telah terinfeksi 

2) SARS-CoV. SARS ini disebut sebagai bentuk pneumonia 

yang mengancam jiwa. Virus ini berawal di Provinsi 

Guandom di Tiongkok Selatan di Tahun 2002 hingga 

akhirnya tiba di Hongkong. Virus ini menyebar dengan 
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cepat ke 37 Negara gejala penyakit SARS adalah batuk 

kering, panas dingin, diare, dan sesak napas. 

 

e. Istilah dalam Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) 

Adapun istilah yang digunakan selama terjadi Virus 

Corona, antara lain: 

1) Social Distancing. Istilah “social distancing” menurut 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adalah 

“pembatasan sosial”, yang artinya menghindari tempat 

umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak maksimal 2 

Meter dari orang lain. Karena dengan adanya jarak, 

diharapkan penyebaran penyakit akan berkurang; 

2) Isolasi dan Karantina. Isolasi adalah memisahkan orang 

yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk 

mencegah penyebaran Virus Corona. Sedangkan karantina 

adalah memisahkan, dan membatasi kegiatan orang yang 

sudah terpapar Virus Corona namun belum menunjukkan 

gejala; 

3) Lockdown. Lockdown adalah mengkarantina seluruh 

wilayah yang artinya membatasi pergerakan penduduk 

dalam suatu wilayah termasuk menutup akses masuk, dan 

keluar wilayah, dengan tujuan untuk mengurangi 

kontaminasi, dan penyebaran penyakit COVID – 19; 

4) Flattering the curve. Artinya penanda kurva merupakan 

istilah di bidang epidemiologi untuk upaya memperlambat 

penyebaran penyakit menular yang dalam hal ini adalah 

COVID – 19, sehingga fasilitas memiliki sumber daya yang 

memadai bagi para penderita;  

5) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam 

Pemantauan (ODP). PDP dan ODP merupakan definisi 
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yang digunakan untuk mengelompokkan individu 

berdasarkan: (a) Gejala demam dan/atau gangguan 

pernafasan; (b) Riwayat perjalanan ke daerah pendemi 

infeksi Virus Corona atau tinggal di daerah tersebut; dan 

(c) Riwayat kontak dengan orang yang terinfeksi atau 

diduga terinfeksi COVID – 19 dalam 14 hari terakhir 

sebelum gejala timbul.  Pada ODP, gejala yang muncul 

hanya salah satu di antara demam atau gangguan 

pernafasan, seperti: batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan 

sesak nafas. Sedangkan pada PDP, sudah ada gejala demam 

maupun gangguan pernafasan; dan 

6) Herd Immunity. Secara harfiah berarti kekebalan kelompok 

terhadap suatu penyakit yang mencapai pemberian vaksin 

secara meluas atau bila sudah terbentuk kekebalan alami 

pada sebagaian besar orang dalam suatu kelompok setelah 

mereka terpapar, dan sembuh dari penyakit tersebut. 

 

3. Kebijakan Pemerintah Tentang Virus Corona 

a. Analisis kebijakan pemerintah tentang Virus Corona 

Kemungkinan besar kebijakan pemrintah dalam 

menghadapi Virus Coorna didasarkan oleh rational – choice 

theory, karena dalam beberapa kesempatan, sebelumnya 

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak membuka 

informasi soal penanganan Covid  - 19 ke publik karena ada 

beberapa alasan, yakni untuk meminimalisisr kepanikan 

masyarakat.  Selain itu, Presiden Jokowi tidak memberlakukan 

kebijakan lockdown (karantina wilayah) karena banyaknya 

dampak-dampak yang ditimbang oleh Presiden, khususnya 

dampak sosial dan ekonmi. Bukan hanya itu kondisi setiap 
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negara memiliki kondisi yang pastinya berbeda-beda jika 

dibandingkan dengan negara yang terapkan lockdown. 

Beberapa pertimbangan atas alternatif-alternatif dari 

kebijakan-kebijakan lainya yang membuat Presiden merasa 

bahwa alternatif kebijakan tersebut dapat meminimalisir 

kerugian ekonomi secara nasional. Seperti halnya masalah 

jumlah wisatawan mancang negara dengan adanya pandemi 

wabah corona. Presiden Jokowi lebih memilih cara untuk 

mempromosikan turisme Indonesia di luar negeri melalui 

kerjasama dengann beberapa influencer dari pada menciptakan 

kebijakan antisipatif. 

 

b. Jenis – jenis kebijakan pemerintah tentang Virus Corona 

Kebijakan pemerintah tentang Virus Corona di 

Indonesia, ada beberapa jenis, yakni: 

1) Instruksi Presiden Republik Indonesia 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi 

Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 

– 19), yang menyatakan bahwa sehubungan dengaan 

semakin meluasnya penyebebaran wabah Corona Virus 

Disease 2019 (Covid – 19) yang telah ditetapkan sebagai 

pandemi global oleh World Health Organizatian (WHO) 

pada Tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-

langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara 

antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 

untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran 

serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan 
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penanganan Corona Virus Disease 2019 (Corona – 19), 

dengan ini menginstruksikan: 

Kepada : a) Para Menteri Kabinet Indonesia Maju; 

  b)  Sekretaris Kabinet; 

  c) Kepala Staf Kepresidenan; 

  d) Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

  e) Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 

  f) Jaksa Agung; 

  g) Kepala Lembaga Non Pemerintah Non  

    Kementerian; 

h) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga  

   Negara; 

  i) Para gubernur Seluruh Indonesia; dan 

  j) Para Bupati Seluruh Indonesia. 

Yang berisi tentang: 

a) Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang 

telah ada untuk kegiatan – kegiatan yang mempercepat 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) 

(Refocussing Kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan 

mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid – 19) yang ditetapkan oleh Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid – 19); 

b) Mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi  

anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan 

segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada 

Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya; dan 

c) Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 

untuk mendukung percepatan penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid – 19) dengan 
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mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan 

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan dan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 

2018 Tentang Penyelenggaraan Penaggulangan 

Bencana Dalam Keadaan Tertentu; 

d) Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka 

percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) 

dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang atau Jasa atau Badan Pengawasan dan 

Pembangunan; 

e) Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan 

dan alat kedokteran untuk penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid – 19) dengan memperhatikan 

barang dan jasa sesuai dengan staandar yang ditetapkan 

oleh Kementerian Kesehatan; 

f) Khusus kepada: 

− Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses 

revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan 

akuntabel; 

− Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah – 

langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan 

penggunanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan 

kapala daerah tentang penjabaran APBD untuk 
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percepatan penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid – 19) kepada Gubernur/Bupati/Kota; 

− Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

untuk melakukan percepatan penyiapan dan 

pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam 

rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid – 19); 

− Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian 

registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 

19) yang belum memiliki nomor registrasi sesuai 

dengan ketentuan perundangan – undangan; 

− Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan untuk melakukan pertimbangan dan 

pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan terhadap 

akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan 

penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 

19); dan 

− Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan 

pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa dalam rangka mempercepatan penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19). 

g) Melaksanakan instruksi presiden ini dengan penuh 

tanggung jawab. 

 

2) Peraturan Pemerintah (PP)  

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam 
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Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona telah 

ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 

pada Tanggal 31 Maret 2020, yang mengatur tentang 

prosedur penetapan PSBB dan syarat – syarat, sebagai 

berikut: 

a) Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud 

dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah 

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang 

diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 

19). 

b) Pasal 2 

− Dengan persetujuan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan 

terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu 

provinsi atau kabupaten/kota tertentu; dan 

− Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

sebagaimana yang dimasksud pada Ayat (1) harus 

didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, 

besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber 

daya, teknik operasional, pertimbangan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

keamanan. 

c) Pasal 3 

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 
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− Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat 

oenyakit meningkat dan menyebar secara 

signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan 

− Terdapat kaitan epidemiologis dnegan kejadian 

serupa di wilayah atau negara lain. 

d) Pasal 4 

− Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit 

meliputi: 

• Peliburan sekolah dan tempat kerja; 

• Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau 

• Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas 

umum. 

− Pembatasan kegiatan sebagaimana yang dimaksud 

pada Ayat (1) Huruf (a) dan Huruf (b) harus tetap 

mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, 

produktivitas kerja, dan ibadah penduduk; dan 

− Pembatasan kegiatan sebagaimana yang dimaksud 

pada Ayat (1) Huruf (c) yang dilakukan dengan 

memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar 

penduduk. 

e) Pasal 5 

− Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah 

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 

pemerintah daerah wajib melaksanakan dan 

memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 

Tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan 
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− Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dimaksud 

pada Ayat (1) yang diselenggarakan secara 

berkoordinasi dan bejerjasama dnegan berbagai 

pihak terkait sesuai dnegan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 

f) Pasal 6 

− Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Bear 

diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada 

manteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan; 

− Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan yang 

menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dengan memperhatikan Ketua Pelaksana Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid – 19); 

− Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 

19) dapat mengusulkan kepada menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar di wilayah tertentu; 

− Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan yang menyetejui 

usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percapatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 

19) sebagaimana yang dimaskudkan pada Ayat (3), 

kepala daerah di wilayah tertentu wajib 

melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. 
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g) Pasal 7 

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 

yang diundangkan. Agar setiap orang dapat 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan pemerintah ini dengan menempatkannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

3) Keputusan Presiden 

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 

2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Corona Virus Disease (Covid – 19), yang 

menjelaskan bahwa: 

a) Penyebaran Corona Virus Disease (Covid – 19) yang 

bersifat luar biasa yang ditandai dengan jumlah kasus 

dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas 

lintass wilayah dan lintas negara yang berdampak pada 

aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

pertahanan keamanan, serta kesejahtraaan masyarakat 

di indonesia; dan 

b) Berdasarkan pertimbagan sebagai mana yang dimaksud 

dalam Huruf (A), perlu menetapkan keputusan 

Presiden tentang penetapan kedaruratan kesehatan 

masyarakat Corona Virus Disease (Covid – 19).  

4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomo 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease (Covid – 19), yang menjelaskan 

sebagai berikut: 

a) Bahwa penyebaran Corona Virus sisease  2019 (Covid 

– 19) dengan jumlah kasus dan /atau jumlah kematian 
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telah meningkat d an meluas lintas wilayah dan lintas 

negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan dan keamananan, serta 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia; 

b) Bahwa dalam upaya menekan penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (Covid – 19) semakin meluas, 

Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan 

sosial berskala besar; 

c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam nomor 1 dan 2, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid – 19). 

5) Surat edaran Kementrian Kesehatan 

Kementerian Kesehatan menerbitkan SE 

HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi 

Diri Sendiri dalam Penangan Corona Virus Disease 2019 

(Covid – 19), yang ditujukan kepada para Pimpinan 

Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota 

seluruh Indonesia. Surat edaran tersebut menjelaskan 

tentang Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) telah 

dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan Indonesia 

telah menyatakan Covid – 19 berupa wabah penyakit yang 

wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak 

terjadi peningkatan kasus. Dalam upaya penanggulangan 

Covid – 19, diperlukan panduan bagi masyarakat dalam 

melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid – 19 baik 

untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada 

orang – orang di sekitar, termasuk keluarga. 
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Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

dukungan dan kerjasama lintas sektor dan pemerintah 

daerah pada penanganan Covid – 19, khususnya dalam 

pemberian informasi kepada masyarakat terkait isolasi itu 

sendiri, yang berisi tentang: 

a) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang 

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3237); 

b) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaram Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

c) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

d) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

e) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 Tentang 

Penenggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

g) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

h) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, 

Mendeteksi, dan Merespo Wabah Penyakit, Pandemi 

Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia; 

i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

1501/MENKES/Per/X/2010 Tentang Jenis Penyakit 

Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah 

dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2010 Nomor 503); dan 

j) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan 

Infeeksi Novel CoronaVirus (Infeksi 2019 – nCov) 

Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah 

dan Upaya Penanggulangannya. 

6) Surat edaran Menteri Pendidikan 

Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nadiem 

Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendiidkan Dalam Masa 

Darurat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 

19), yang menyatakan bahwa tidak ada Ujian Nasional 

(UN) 2020 yang dijadikan sebagai syarat kelulusan dan 
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masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, ada 

beberapa aturan terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional 

(UN), dengan poin –  poin, sebagai berikut: 

a) UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Ujian 

Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah 

Kejuruan. 

Dengan dibatalkan nya UN Tahun 2020, maka 

keikutsertaan UN tidak menjaddi syarat kelulusan atau 

seleksi masuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi 

sehingga proses penyetaraan bagi kelulusan bagi 

program Paket A Paket B dan Paket C akan ditentukan 

kemudian. 

b) Proses Belajar dari Rumah 

Proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan 

ketentuan, sebagai berikut: 

− Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh 

(daring) yang dilaksanakan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, 

tanpa terbebani tuntutan untuk menuntaskan 

seluruh capaian kurikulum bagi kenaikan kelas 

maupun kelulusan; 

− Belajar dari rumah dapat difokuskan pada 

kecakapan hidup yakni tentang pandemi Covid – 

19; 

− Aktivitas dan tugas pembelajaran yang belajar dari 

rumah dapat befariasi antar siswa sesuai dengan 

minat dan kondisi masing – masing, termasuk 

mempertimbangkan lkesenjangan akses/fasilitas 

belajar dirumah; dan 
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− Bukti atau prodak aktivitas belajar dari rumah 

diberi umpanbalik yang bersifat dan berguna bagi 

guru tanpa harus memberi skor/nilai kuantitatif. 

c) Ujian Sekolah 

Ujian Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

− Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes 

yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, 

kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya 

surat edaran ini; 

− Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk 

portofolio nilai raport dan nilai prestasi yang 

diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan 

/atau bentuk asesmen jarak jauh lainya; 

− Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas 

belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur 

ketuntassan capaian kurikulum secara menyeluruh; 

dan 

− Ujian Sekolah yang telah melakssanakan Ujian 

Sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolah 

untuk menentukan kelulusan siswa. 

Bagi sekolah yang belum melakukan Ujian 

Sekolah berlaku ketentuan, seperti kelulusan  

Sekolah Dasar/sederajat ditentukan berdasarkan 

nilai semester terakhir (Kelas 4 Kelas 5 dan Kelas 

6 semester gasal). Selain itu nilai semester genap 

kelas enam dapat digunakan sebagai tambahan 

nilai kelulusan, begitupun dengan Sekolah 

Menengah Pertama/sederajat, dan Sekolah 
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Menengah Atas/yang sederajat yang ditentukan 

oleh nilai semester akhir. 

d) Kenaikan kelas ditentukan dengan ketentuan, sebagai 

berikut:  

− Ujian Akhir Semester bagi kenaikan kelas  dalam 

bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh 

dilakukan kecuali telah dilaksanakan sebelum 

tyerbitnya surat edaran ini 

− Ujian Akhir Semester bagi kenaikan kelas dapat 

dilakukan dengan bentuk portofolio nilai raport 

dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, 

penugasan, tes daring, dan /atau dalam bentuk 

asesmen lainya; dan 

− Ujian akhir Semester bagi kenaikan kelas 

dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang 

bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan 

kecapaian kurikulum menyeluru. 

e) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

− Dinas Pendidikan dan sekolah diminta 

menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti 

protokaol kesehatan untuk mencegah 

penyebaran Covid – 19, termasuk mencegah 

berkumpulnya siswa dan orang tua secara 

fissik di sekolah; 

− PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan 

berdasarkan akumulasi nilai rapor ditentukan 

berdasarkan nilai lima semester terakhir 
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dan/atau prestasi akademik dan no-akademik di 

luar rapor sekolah; dan 

− Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang 

memerlukan mekanisme PPDB daring. 

f) Dana Bantuan Operassional Sekolah 

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan 

Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk 

pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah 

termasuk untuk membiayai keeperluan dalam 

pencegahan pandemi pandemi Covid – 19 seperti 

penyediaan alat kebersihan, hand zanitizer, 

disinfectant, dan masker bagi warga. 

7) Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya 

a) Instruksi Bupati Jayawijaya Maret 2020 

Intruksi Bupati Jaywijaya Nomor 

009/1102/BUP pada Tanggal 26 Maret 2020, yang 

digunakan untuk menindaklanjuti kespakatan bersama 

pencegahan, pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(Covid – 19) di Provinsi Papua pada Hari Selasa, 

Tanggal 24 Maret 2020 bertempat di Gedung Negara 

Dok V Kota Jayapura, yang dihadiri oleh Gubernur 

Papua, Forkopimda, Bupati/Walikota, stakeholder 

Papua serta Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor: 415 

Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat 

Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) 

Kabupaten Jayawijaya serta memperhatikan dilakukan 

perpanjangan social distanting/pembatasan sosial 

berlaku pada Tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 
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Tanggal 9 April 2020, maka diistruksikan untuk 

menghentikan sementara aktivitas kegiatan selama 

masa Sosial Distanting guna mencegah penularan 

Covid – 19. 

b) Pemberitahuan Dinas Nakerindak 

Surat pemberitahuan Dinas Nkerindak, sebagai 

berikut: 

- Berdasarkan Instruksi Bupati Jayawijaya Nomor 

009/1100/BUPATI Tanggal 26 Maret 2020 

Tentang Pembatassan Aktifitas Masyarakat Guna 

Pencegahan, Pengendalian, dan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid – 19), maka dengan 

diberlakukan pemberitahuan jam aktivitas dari 

Tanggal 26 Maret 2020 sampai Pada Taanggal 9 

April 2020, sebagai berikut: 

• Pasar tradisional, pasar modern, ruki, ruko, pasar 

swalayan, rumah makan / restoran / cafe Buka : 

06.00 – 14.00 WIT; 

• Mama papua pedagang makan siap saji / bakar 

batu, pedagang gerobak / tenda Buka : 12.00 – 

16.00 WIT; dan 

• Apotik Buka : 08.00 – 16.00 WIT. 

− Dengan adanya pembatassan aktivitas masyarakat 

selama pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (Covid – 19) atau Virus Corona maka diminta 

kepada seluruh lapisan masyarakat agar mematuhi 

instruksi Bupati Jayawijaya dan kepada perusahaan 

barang dan jasa agar mematuhi jam keja aktivitas yang 

sudah ditetapkan; 
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− Untuk instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Penutupan Aktivitas Usaha Pada Hari Minggu Samapai 

Pukul 17.00 atau Jam 5 Sore WIT, maka untuk Hari 

Minggu Tanggal 29 Maret 2020 dan Tanggal 5 April 

2020 Aktivitas usaha ditutup total; 

− Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk 

diketahui dan atas perhatian serta kepuasan yang baik 

diucapkan terimakasih. 

c) Instruksi Bupati Jayawijaya Mei 2020 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Jayawijaya melalui instruksi Bupati Jayawijaya 

Nomor 9/1600/BUP pada Tanggal 5 Mei 2020 yang 

digunakan untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi 

dalam rangka evaluasi penanganan Covid – 19 di 

Jayawijaya antara Bupati Jayawijaya beserta forum 

koordinasi pimpinan daerah (FORCOPIMDA) Kabupaten 

Jayawijaya dan organissasi perangkat daerah (OPD) terkait 

pada Hari Senin Tanggal 4 Mei 2020, maka dengan 

mempertimbangkan pengurangan kasus dan penyebarannya 

di Kabupaten Jayawijaya diinstruksikan kepada: 

Seluruh pimpinan instansi, pelaku ugsaha dan 

masyarakat di Kota Wamena dan Sekitarnya untuk: 

− Tetap melakukan pembatasan semua kegiatan yang 

melibatkan massa serta mengurangi aktivitas diluar 

yang tidak mendesak; 

− Memberlakukan aktivitas masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok secara terbatas antara  Pukul 06.00 

sampai dengan 18.00 WIT sehingga aktivitas Pasar 

Tradisional, Pasar Moderen, Ruko, Pasar Swalayan, 

Rumah Makan/Restoran/Cafe, mama Papua yang 
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berjualan makanan siap saji/bakar batu dan pedagang 

Grobak/Tenda, Penjual Pinang, Pedagang Online dan 

usaha lainya; 

− Untuk seluruh masyarakat dihimbau dalam membeli 

makanan di warung makanan, Rumah Makan, 

Restauran dan Cafe untuk tidak makan ditempat tetapi 

dengan cara dibungkus, dikotak, dan dibawa pulang; 

− Untuk masyarakat yang beroprasi sebagai Abang 

Becak, Tukang Ojek, Supir Taxi dan SUPIR Angkot 

dilakukan pembatasan jam kerja dimulai Jam 06.00 

WIT sampai dengan Jam 18.00 WIT; 

− Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atass 

instruksi ini akan dilakukan pencabutan terhadap ijin 

usaha; 

− Untuk pelaksanaan ibadah bagi Umat Kristen Protestan 

mengikuti ketetapan Sinide Pusat, provinsi dan klasis, 

Umat Katolik untuk mengikuti intsruksi persatuan 

Hindu Dharma Indonesia pusat dan Umat Islam 

mempedomani fatwa dari Majelis Ulama Indonesia 

pusat melakukan maklumat Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi dan Kabupaten Jayawijaya serrta ketentuan 

dari Kementerian Agama Republik Indonesia; 

− Pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid 

– 19 dengan pemberlakukan Social Distanting, 

Physical Distanting, Pembatasan Aktivitas Usaha dan 

kegiatan lainnya termasuk pembatasan penerbangan 

pesawat komersial/penumpang diperpanjang mulai 

berlaku Paada Tanggal 07 Mei Sampai Dengan 20 Mei 

2020 dan akan dilakukan evaluasi untuk diambil 

langkah-langkah selanjutnya; dan 



41 
 

− Aparat keamanan melakukan pengawasan, penerbitan, 

dan penegakan hukum terhadap instruksi ini sesuai 

dengan keteentuan perundang – undangan yang 

berlaku. 

  

4. Pedagang 

a. Pengertian pedagang 

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan 

perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari – hari. Pedagang 

adalah siapa yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam 

melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya 

sehari – hari. Pedagang adalah mereka yang melakukan 

perniagaan yang dijual kembali. 

Sehingga dapat disimpulkan pedagang adalah orang 

yang melakukan perdagangan atau jual beli barang sehari – hari 

yang tidak diproduksi sendiri  untuk memperoleh keuntungan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

b. Perilaku pedagang 

Dalam setiap kegiatan bisnis (perdagangan), pelaku 

usaha dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama – sama 

mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Setiap pelaku usaha 

harus memiliki tanggung jawab terhadap komsumen, karyawan, 

pemegang saham (shareholder), komunitas, dan lingkungan 

dalam segala aspek operasional perusahaan. Perilaku adalah 

pandangan – pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. 

Perilaku pedagang menurut (Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/I/1998) adalah: 
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1) Jumlah pedagang yang saling meningkat. Artinya jumlah 

pedagang yang akan melakukan aktivitas perdagangan di 

pasar tradisional yang makin hari makin bertambah, yang 

berdampak pada meningkatnya permintaan tempat, yang 

akan menyebabkan masalah yakni terjadi pemaksaan yang 

akan mengabaikan tata ruang pasar; 

2) Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan 

dan ketertiban. Artinya para pedagang yang umumnya 

berpendidikan rendah tidak memiliki kesadaran yang tinggi 

perlu kedisiplinan, keberhasilan, dan ketertiban. Konsisi 

tersebut yang dibiarkan oleh pengelola pasar yang tanpa 

adanya edukasi; dan 

3) Pemahaman yang rendah pada konsumen. Artinya 

pemahaman terhadap konsumen sering berubah – ubah, 

namun para produsen dan pedagang tidak bisa 

mengikutinya karena terbatasnya pengetahuan dan 

informasi pedagang  

 

c. Jenis – jenis pedagang 

Jenis – jenis pedagang menurut Dr. Dansar, MA 

berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan, sebagai 

berikut: 

1) Pedagang profesional. Yakni pedagang yang menggunakan 

aktivitas perdagangannnya sebagai sumber pendapatan satu 

– satunya bagi keluarga; 

2) Pedagang semi profesional. Yakni pedagang yang 

mengakui aktivitas perdagangannya untuk memperoleh 

uang tambahan karena hanya sebagai sumber ekonomi 

tambahan bagi keluarga; 
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3) Pedagang subsitensi. Yakni pedagang yang menjual produk 

barang dari aktivitas subsitensi untuk memnuhi ekonomi 

keluarga; dan 

4) Pedagang semu. Yakni pedagang yang melakukan kegiatan 

perdagangan karena hobi, atau untuk mendapatkan suasana 

baru atau untuk mengisi waktu luang. Artinya kegiatan 

yang dilakukan bukan untuk memperoleh tambahan, namun 

bisa saja akan menimbulkan kerugian. 

 

d. Pendapatan pedagang  

Menurut Olaitan (2011) peningkatan pendapatan 

berpengaruh besar bagi kelangsungan perusahaan sebab 

pendapatan digunakan dalam kegiatan perusahaan. Sedangkan 

Kashmir (2006) pendapatan seorang pedagang ditentukan oleh 

beberapa faktor, yaitu: minat pengusaha, modal, waktu yang 

pasti, keuntungan, pengalaman berdagang, tenaga kerja, 

lingkungan sekitar, dan pendidikan, seperti berikut: 

1) Modal. Berasal dari modal pribadi atau kredit di bank, atau 

campuran dari keduanya, ataukah kredit informal lainnya 

(Struyk, 2011). Modal digunakan untuk memperlancar 

operasional perusahaan (Ahiawodzi, 2012). Sedangkan 

Rianto menyatakan bahwa modal nerupakan barang nyata 

yang berasal dari perusahaan yang ada di buku neraca 

rumah tangga perusahaan; 

2) Lama usaha. Menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor 

keberhasilannya adalah lamanya seseorang untuk 

melakukan usaha perdagangan (Utama, 2012). Sedangkan 

menurut Asmie (2008), sebuah usaha dapat diciptakan dari 

sebuah pengalaman melalui lamanya usaha untuk 

mengetahui kebutuhan atau selera relasi bisnis. Namun 
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Firdausa (2013) jangka waktu pembukaan usaha 

perdagangan mempengarui tingkat pendapatan, yang akan 

mempengaruhi peningkatan produktivitas, dan kinerja 

pedagang yang akan menambah efisiensi dengan menekan 

biaya produksi; 

3) Jam kerja pedagang. Sukirno (2006) menyatakan bahwa 

jam kerja adalah curahan waktu yang dilakukan pedang 

dalam melaksanakan proses perdagangan untuk 

memperoleh penghasilan. Inginnya pedagang untuk 

menghabiskan jam kerja yang panjang atau pendek 

merupakan sebuah keputusan dari masing – masing 

pedagang. Menurtu Nama Artawa (2012), jam buka kios 

mempengaruhi pelayanan jumlah tamu karena pedagang 

tidak bisa menentukan jam kedatangannya; 

4) Parkir. Tiasta (2012) menyatakan bahwa ketersediaan lahan 

parkir sebagai salah satu fasilitas umum yang akan 

memperlancar transporatsi di kota maupun pedesaan. Nama 

Hartawa (2012) yang menyatakan bahwa parkiran alasan 

sebuah kondisi tidak bergeraknya kendaran bagi setiap 

transportasi yang sudah disediakan oleh pengelola yang 

akan memberikan kesan aman dan nyaman yang dapat 

meningktakan perekonomian; dan 

5) Lokasi usaha. Menurut Vera (2012), pemilihan lokasi 

perdagangan harus strategis yang mudah ditemukan dan 

dijangkau oleh konsumen. Jika lokasi bisnis berdekatan 

dengan para pesaing yang menjual produk sejenis yang 

akan membuat pedagang untuk berpikir startegis untuk 

memenangkan kompetisi, seperti memilih tempat yang 

strategis untuk meingkatan pendapatan. 
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5. Upaya Yang Dilakukam Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi 

Wabah Virus Corona 

Pemerintah telah memikirkan berbagai upaya agar bisa 

keluar dari belenggu pandemi wabah Virus Corona yang dapat 

memberi pengaruh buruk bagi perekonomian negara. Kebijakan 

yang dikeluarkan pemerintah yakni di bidang fiskal maupun non – 

fiskal. Kebijakan di bidang yakni Kementrian Keuangan 

memberikan empat jenis insentif pajak yang terkait dengan 

ketentuan: 

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada pemberi kerja 

sesuai klasifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum pada 

lampiran PMK 23/2020. Pemberian insentif dengan cara 

pemerintah menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan 

penghasilan bruto tetap dan teratur yang jumlahnya tudak lebih 

dari Rp. 200 Juta setahun. Untuk mendapatkannya, pemberi 

kerja dapat menyampaikan pemberitahuan untuk pemanfaatan 

insentif PPh Pasal 21 kepada Kepala KPP terdaftar yang 

diberikan sejak Masa Pajak April 2020 hingga September 2020. 

 

b. PPh Pasal 22 Impor 

Pemberian insentif kedua  PPH Pasal 22 Impor yang 

dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal  Bea dan 

Cukai (DJBC) pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. 

WP yang dapat dibebaskan dari pungutan ini adalah usaha yang 

sesuai dengan kode klasifikasi pada lampiran PMK 23/2020 

dan telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahaan Impor 

Tujuan Ekspor (KITE). KITE merupakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah di bidang perpajakan, fasilitas tersbut 

berupa pemerintah mempermudah alur impor bahan baku untuk 
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produksi barang jadi yang akan diekspor, sedangkan Wajib 

Pajak KITE adalah wajib pajak yang mendapat fasilitas 

tersebut. 

 

c. PPh Pasal 25 

Pemerintah memeberrikan insentif pengurangan 

Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 % dari angsuran yang 

seharusnya terutang. Perngurangan besarnya angsuran PPh 

Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan 

oengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala 

KPP tempat WP terdaftar. Jika kriteria WP untuk pmebrian 

insentif terpenuhi, maka pengurangan besarnya angsuran akan 

berlaku sampai dnegan Masa Pajak pada September 2020. 

 

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Insentif PPN bagi WP yang memiliki klasifikasi 

lapangan usaha terlampir di OMK 23/2020 dan telah ditetapkan 

sebagai KITE. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini 

adalah WP yang PPN lebih bayar restitusinya paling banyak 

Rp. 5 Miliar. Pemerintah juga mempercepat pproses ekspor dan 

impor untuk treders yang memiliki reputasi baik. 

Pada kebijakan non – fiskal, pemerintah mengambil 

tindakan untuk menyelamatkan  perekonomian Indonesia dengan 

menggelontorkan beberapa stimulus fiskal yang difokuskan pada 

bidang pariwisata, seperti: hotel, restoran, dan kawasan wisata di 

daerah – daerah, sebagai berikut: 

a. Pemberian diskon tiket pesawat 

Mulai Tanggal 1 Maret 2020, pemerintah mmberikan 

diskon pada 10 destinasi wisata yang berlaku sampai pada 

Bulan Mei 2020. Kebijakan tersebut diberikan melalui 
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Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pemerintah 

telah menganggarkan Rp. 500 Miliar untuk emberian insentif 

yang berupa potongan harga sebesar 50% dari harga tiket. 

 

b. Pembebasan pajak hotel 

pada sektor pariwisata, dilakukan pembebasan pajak 

hotel dan restoran selama 6 Bulan. Namun pembebasan tersbut 

hanya terbatas pada 10 daerah wisata, yakni Danau Toba, 

Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, 

Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. 

 

c. Pemotongan suku bungan dan uang muka di sektor 

perumahan 

Pada sektor perumahan, Menteri Perekonomian di 

Bidang Perekonomian, Airlangga Hartatanto yang 

mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan dana 

sebesar Rp. 1,5 Triliun sebagai suku bunga dan potongan uang 

muka bagi pembeli rumah dari kelompok yang berpendapatan 

rendah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk 

menyelesaikan persediaan yang belum terjual dan memiliki 

dampak ganda bagi perekonomian; 

 

d. Pemberlakuan buyback saham bagi perusahaan yang 

berpelat merah 

Kementerian BUMN menginstruksikan bagi beberapa 

perusahaan pelat merah untuk melakukan buyback saham. Hal 

ini bertujuan agar dapat merespon pelemahan indeks harga 

saham gabungan (IHSG).  
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e. Menanggung PPH Pasal 21  

Upaya yang dilakukan pemerintah yang lain untuk 

mengurangi tekanan perekonomian akibat pandemik wabah 

Virus Corona adalah dengan menanggung PPh Pasal 21 selama 

6 bulan, sedangkan bagi pekerja dnegan batas maksimal 

penghasilan tertentu (income maksimal 200 Juta pertahun) di 

industri tertentu. Adanya relaksasi PPh Pasal 21 yang 

diberlakukan April 2020, diharapkan mampu meningkatkan 

daya beli masyrakat dan bagi perusahaan manufaktur, dapat 

mengurangi beban cash flow-nya karena berkurangnya beban 

pajak. 

 

f. Peluncuran program kartu prakerja 

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Susiwijono mengatakan bahwa percepatan 

program dilakukan karena adanya beberapa sektor industri 

yang tekah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Sehingga dengan adanya kartu prakerja, diharapkan mampu 

menjadi saran bagi korban PHK untuk meningkatkan skill 

secara online. 

Ada langkah dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia dalam menghadapi pandemi wabah Virus Corona (Covid 

– 19), antara lain: 

a. Pemerintah Indonesia membentuk dan mengaktifkan Tim 

Gerak Cepat (TGC) 

Tim ini digerakkan di wilayah otoritas pintu masuk 

negara di bandara/pelabuhan/Pos Lintas Batas Darat Negara 

(PLBDN), yang terdiri atas petugas Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP), Imigrasi, Bea Cukai, Karantina Hewan, dan 

unit lain yang relevan di wilayah otoritas pintu masuk negara 
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yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam pencegahan 

importasi penyakit. 

 

b. Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, 

barang, dan lingkungan di pintu masuk negara 

Artinya petugas melakukan wawancara, ruang 

observasi, dan ruang karantina untuk penumpang. 

 

c. Melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di 

bandara udara, di darat, dan di pelabuhan 

Dalam menghadapi situasi pandemik Virus Novel 

Corona 2019 (n-Cov), sejak Tanggal 18 Januari 2020, 

Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 

135 titik di bandara udara, di darat, dan di pelabuhan dengan 

menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapapun yang 

memasuki wilayah Indonesia, yang  sesuai dengan regulasi 

kesehatan internasional, sehingga Pemerintah Indonesia 

mengerahkan personil tambahan di bandar udara, serta 

meningkatkan kesiagapan rumah sakit. 

 

d. Kementrian Kesehatan melakukan tiga langkah 

pencegahan masuknya Virus Corona ke wilayah Indonesia 

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah 

melakukan langkah-langkah pencegahan masuknya Virus 

Corona ke wilayah Indonesia, melalui langkah: 

1) Menerbitkan surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Rujukan, 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan Balai Teknik 

Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan 



50 
 

kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi 

kemungkinan masuknya penyakit; 

2) Menempatkan 135 thermal scener di seluruh bandara udara  

di Indonesia, terutama yang memiliki penerbangan 

langsung ke Tiongkok; dan 

3) Memberikan health alert card dan komunikasi, informasi, 

dan edukasi (KIE) pada penumpang. 

 

e. Kementerian Kesehatan menunjuk 100 Rumah Sakit 

Rujukan 

Sedikitnya ada 100 Rumah Sakit Rujukan yang 

ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan yang sebelumnya 

menangani kasus Flu Burung. Selain itu Kementrian Kesehatan 

menyiapkan kapsul evakuasi (meja dorong isolasi pasien) 

terkait penyebaran Virus Corona sebagai bentuk tindak 

pencegahan. 

 

f. Kementeian Kesehatan mengembangkan pedoman 

kesiapsiagaan yang disusun oleh WHO 

Kementerian Kesehatan mengembangkan sebuah 

pedomana kesiapsiagaan  yang mengacu pada pedoman 

sementara yang disusun oleh WHO dengan menyusun 

bagaimana cara untuk mengurangi resiko penyebaran Virus 

Corona, seperti mencuci tangan dan menjahui keramaian dan 

orang-orang sakit. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat 

menjadi sebuah bentuk dan antisipasi. 
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g. Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang 

dapat diakses oleh masyarakat 

Kementerian Kesehatan memberikan akses kepada 

masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Virus Corona 

dengan membuka kontak layanan yang dapat dihubungi (021-

5210411 dan 0812-1212-3119). Layanan tersebut diisi oleh 

petugas dari Direktorat Turbulen dan karantina kesehatan untuk 

mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan 

informasi ataupun rumor tentang Virus Corona. 

 

h. Pemerintah Indonesia mengumumkan penunundaan 

penerbagan dari dan ke RRT daratan 

Pada Tanggal 2 Februari 2020 pemerintah Indonesia 

mengumumkan seluruh penerbangan dari dan ke RRT daratan 

yang mulai berlaku pada Tanggal 5 Februari 2020  pada Pukul 

00.00 WIB, yang melarang seluruh orang masuk dan transit ke 

Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT 

daratan, serta mencabut sementara bebas visa dan visa on 

arrival bagi warga. Pada Tanggal 4 Februari 2020, pemerintah 

Indonesia melalui Menteri Perdagangan menghentikan impor 

live animal dari RRT daratan. 

 

i. Penilaian perwakilan WHO di Indonesia tentang kesiapan 

negara dalam menghadapi n-COV 

Perwakilan WHO melakukan penilaian kepada 

Indonesia tentang bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi 

Virus Corona, dengan penilaian, sebagai berikut:  
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1) Indonesia memiliki sistem peringatan dan respon dini 

yang berfungsi 

Negara Indonesia memiliki sistem peringatan dan 

respon yang baik dan berfungsi dan Indonesia memiliki 

ratusan fasilitas di berbagai daerah yang dapat mengakses 

kasus rujukan dan dapat mengelola kasus dengan cara yang 

sangat tepat dan dengan ukuran pengendalian pencegahan 

infeksi yang sangat tepat. 

 

2) Indonesia dinilai siap untuk merespon situasi 

Artinya Negara Indonesia sudah siap dalam 

menghadapi situasi seperti sekarang ini dengan adanya 

kesiapan sistem yang dimiliki oleh Indonesia. 

 

3) WHO menilai Indonesia telah berada dijalan yang 

benar 

WHO telah menilai Negara Indonesia telah berada 

pada koridor yang seharusnya, dalam hal ini adalah 

bagaimana kesiapan Indonesia atau dalam hal menyiapkan 

kegiatan persiapan. 

 

4) Pemerintah memulangkan WNI dari Provinsi Hubei 

Sebagai bentuk perlindungan pemerintah Indonesia 

memulangkan WNI yang berada Provinsi Hubei, RRT pada 

Tanggal 2 Februari 2020, dengan langkah – langkah 

berikut:  

a) Memastikan dan ketersediaan dan akses terhadap 

logistik di Wuhan (sebelum dilakukan evakuasi): (a) 

Karena adanya kebijakan lockdown dari Pemerintah 

RRT; (b) KBRI Bejing telah mengirimkan dana setara 
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dengan 133 Juta kepada WNI; (C) Yang sebagian besar 

mahasiswa; dan (d) Untuk membeli makanan dan 

logistik di Wuhan; 

b) Mengirimkan bantuan logistik dari Indonesia, dimana 

BNPB melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI 

Beijing mengirimkan 10.000 masker N-95 untuk WNI 

di RRT; 

c) Melakukan penjemputan sukarela terhadap 237 WNI 

dan 1 WNA yang berada di Provinsi Huibai pada 

Tanggal 1 – 2  Februari 2020; dan  

d) Sejak Tanggal 2 Februari 2020, seluruh WNI bersama 

5 Tim Aju dari KBRI Beijing dan 42 tim evakuiasi 

menjalani observasi kesehatan selama 14 hari (masa 

inkubasi virus) di Pangkalan Udara TNI AU Raden 

Sadjad. 

(http://kemlu.go.id/pretoria/id/news//4771/langkah-

dan-uapaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-

dan-menghadapi-viirus-novel--corona-2019-n-cov) 

 

6. Dampak Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat 

Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra 

Sukabumi tentang dampak dari Virus Corona bagi masyarakat, 

sebagai berikut: 

a. Pembatasan aktifitas kehidupan sosial, seperti: bekerja, sekolah 

hingga ibadah, semua kegiatan yang dlakukan di luar ruangan 

harus dihentikan dan dialihkan untuk sementara; 

b. Melemahnya nilai rupiah terhadap Dolar AS, hingga mencapai 

Rp. 16.165 per Dolar AS; 
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c. Banyaknya karyawan dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji 

yang mengakibatkan ekonomi karyawan semakin memburuk; 

dan 

d. Jiak kebijakan lockdown di beberapa daerah masih 

diberlakukan dan masyarakat harus berada di rumah dalam 

waktu lama, akan mengakibatkan keadaan ekonomi tidak 

berjalan dengan normal, terutama akan terjadi penekanan 

pertumbuhan ekonomi dan tentunya komsumsi dan produksi 

akan berkurang secara drastis. 

 

7. Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Virus Corona Bagi  Pelaku 

Usaha  

Menurut pernyataan mahasiswa dari Prodi Manajemen 

Universitas Nusa Putra Sukabumi tentang dampak dari Virus 

Corona bagi pedagang kaki lima, sebagai berikut: 

a. Mereka bertambah resah dan terpaksa harus menjajakan 

dagangannya keliling kampung, dan karena sekolah diliburkan, 

maka pendapatan mereka menjadi menurun; 

b. Mereka dihantuai kelaparan dan banyaknya sektor masyarakat 

yang terlewatkan dari penjaringan pemerintah; dan  

c. Kekhawatiran mereka akan naiknya sembako yang tidak hanya 

dirasakan oleh mereka sebagai pedagang kaki lima, namun juga 

dirasakan oleh pedagang lain yang berjualan di pasar, dan 

tempat lain karena harus menutup kios meraka. 

 

8. Dampak Penanganan Virus Corona Bagi Pelaku Usaha 

Anggaran sebesar Rp. 405,1 Triliun yang dikelurkan oleh 

pemerintah yang bertujuan untuk mengantisipasi berbagai 

kemungkinan akibat wabah Virus Corona di Indonesia. Sehingga 

berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk 
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meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha. Direktur Riset 

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah 

menilai kebijakan peemerintah yang tertuang pada stumulus fixkal 

memiliki tujuan, sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka 

menanggulangi wabah: 

b. Untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang 

berdampak; dan 

c. Untuk meningkatkan ketahanan dunia usaha dalam menghadapi 

wabah Covid – 19. 

 

9. Evaluasi Kebijakan Pemerintah  Tentang Virus Corona 

Presiden mengumumkan bahwa Beliau telah 

menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – 

Undang (Perppu) yang diterbitkan untuk menanggulangi dampak 

pandemi Virus Corona (Covid – 19) di Indonesia. Beliau 

mengklaim bahwa Perppu baru dapat memberikan fondasi bagi 

pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk 

melakukan langkah – langkah yang luar biasa dalam upaya 

menjamin kesehatan masyarakat, dan untuk menyelamatkan 

perekonomian, serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 

Adapun rincian kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi 

Covid – 19 yang diatur dalam Perppu baru, sebagai berikut: 

a. Tambahan belanja APBN 2020 senilai Rp. 405,1 Triliun. 

Presiden memutuskan untuk menambah anggaran 

belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid 

– 19 sebesar Rp. 405,1 Triliun. Penambahan anggaran tersebut 

dialokasikan untuk sejumlah sektor, yakni: 

1) Untuk belanja bidang kesehatan yang dialokasikan sebesar 

Rp. 75 Triliun; 
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2) Untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar 

Rp. 110 Triliun; 

3) Untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) yang dialokasikan sebesar Rp. 70,1 Triliun; 

dan 

4) Untuk pembiayaan perogram pemulihan ekonomi nasional, 

termasuk rekonsturisasi kredit serta penjaminan dan 

pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM, yang 

dialokasikan sebesar Rp. 150 Triliun. 

 

b. Prioritas anggaran di bidang kesehatan 

Sesuai dengan keterangan presiden, pembelanjaan Rp. 

75 Triliun di bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk 

pemenuhan sejumlah keperluan, seperti: 

1) Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian Alat 

Pelindung Diri (APD); 

2) Pembelian alat – alat kesehatan, seperti: tes KIT, reagen, 

ventilator, hand sanitizer, dan lain – lain; 

3) Upgrade 132 rumah sakit rujukan Covid – 19, termasuk 

Wisma Atlet; 

4) Insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit (insentif 

dokter spesialis Rp. 15 Juta/bulan, dokter umum Rp. 10 

Juta/bulan, dan tenaga medis lainnya Rp. 5 Juta/bulan); 

5) Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 Juta; dan 

6) Penanganan permasalahan kesehatan lainnya. 

 

c. Prioritas anggaran untuk perlindungan sosial 

Pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran untuk 

perlindungan sosial saat pandemi corona ke sejumlah progtam, 

seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, 
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Kartu Prakerja, hingga keringanan tarif listrik, dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Jumlah penerima manfaat PKH ditambah dari 9,2 Juta 

menjadi 10 Juta keluarga; 

2) Jumlah penerima ditambah dari 15,2 Juta menjadi 120 Juta 

orang; 

3) Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 Juta pelanggan 

listrik 450 VA dan diskon 50 Persen untuk 7 Juta 

pelanggan 900 VA; 

4) Anggaran Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp. 10 Triliun 

menjadi Rp. 20 Triliun untuk 5,6 Juta Orang yang terkena 

PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro dan kecil. 

Penerima manfaat program ini akan menerima insentif 

pasca pelatihan Rp. 600 Ribu, dengan biaya pelatihan 1 

Juta; dan 

5) Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok senilai 

Rp. 25 Triliun. 

 

d. Prioritas anggaran untuk insentif dunia usaha 

Pemerintah memberikan sejumlah insentif sebagai 

stimulus  ekonomi untuk para pelaku UMKM dan dunia usaha, 

yang berupa: 

1) Penggratisan PPh 21 untuk pekerja sektor industri 

pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp. 200 Juta 

(selama setahun); 

2) Pembebasan PPN impor bagi para Wajib Pajak Kemudian 

Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama KITE dari 

kalangan industri kecil dan menengah, pada 19 sektor 

tertentu; 
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3) Pengurangan tarif PPh sebesar 25 Persen bagi para Wajib 

Pajak Kemudian Impor Tujuan Ekspor (KITE), terutama 

industri kecil menengah, pada sektor tertentu; 

4) Percepatan tarif PPh Badan dari 25 Persen menjadi 22 

Persen; dan 

5) Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua 

skema KUR yang terdampak COVID – 19 selama 6 Bulan. 

 

e. Prioritas di bidang non – fiskal 

Pemerintah memberlakukan sejumlah kebijakan di 

bidang non  fiskal untuk menjamin ketersediaan barang yang 

saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, dengan 

sejumlah kebijakan, sebagai berikut: 

1) Penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor; 

2) Penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor); dan 

3) Percepatan layanan proses ekspor – impor melalui national 

logistic ecosystem. 

 

f. Revisi batas maksimal defisit APBN 

Perppu yang ditandatangani oleh presiden untuk 

mengatur revisi terhadap batas masksimal defisit APBN 

menjadi di atas 3 Persen. Relaksasi batas maksimal defisit 

APBN ini diberlakukan pada Tahun 2020, 2021, dan 2020. 

Untuk mengantisipasi defisit APBN yang diprediksi dapat 

membengkak hingga 5,07 Persen, pemerintah melakukan 

antisipasi dengan menegaskan kedisiplinan fiskal maksimal 

defisit 3 Persen yang akan kembali diterapkan pada Tahun 

2023. 
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g. Kebijakan moneter 

Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk mengoptimalkan 

bauran kebiajakn moneter dan sektro keuanagan  untuk 

memberikan daya dukung dan untuk memberikan daya dukung 

dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Melalui 

kebijakan instensitas triple intervention, BI mengeluarkan 

kebijakan stimulus moneter, dan menurunkan rasio giro wajib 

minimum valuta asing bank umum konvensional. Selain itu, 

presiden menerbitkan beberapa kebijakan, seperti: 

1) Pemberian keringan dan/atau penundaan pembayaran kredit 

atau leasing sampai dengan Rp. 10 Miliar, termasuk untuk 

UMKM dan pekerja informal, maksimal 1 tahun; dan 

2) Memberikan keringanan dan/atau penundaan pembayaran 

kredit atau leasing tanpa batasan plafon , sesuai 

kemampuan bayar debitur dan disepakati dengan bank atau 

lembaga leasing. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, diberkaitan dengan kebijakan pemerintah ataupun Virus 

Corona serta perekonomian masyarakat, maka dibuatlah matriks 

penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan dengan penelitian yang 

sekarang, seperti yang tampak pada Tabel 2.1 berikut ini: 
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Tabel 2.1  Matriks Penelitian Terdahulu 

NO Tahun Peneliti Judul Masalah Penelitian Hasil/Temuan Hal 
Variabel Yang 

Terkait 

1 2015 

Dewa Made Aris 

Artaman, Ni Nyoman 

Yuliarmi, dan I Ketut 

Djayastra 

Analisis Faktor – Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pedagang 

Pasar Seni Sukawati 

Gianyar 

Banyaknya pasar tradisional 

yang berkembang. 

- Faktor internal yang mempengaruhi 

pendapatan pedagang di Pasar Seni 

Sukawati adalah modal usaha, dan 

lama usaha; dan 

- Faktor eksternal yang mempengaruhi 

pendapatan  pedagang di Pasar Seni 

Sukawati adalah perbedaan lokasi, dan 

tempat parkir. 

87 

– 

105 

 

- Pedagang 

2 2020 
Nur Rohim Yunus dan 

Annisa Rezki 

Kebijakan Pemberlakuan 

Lockdown Sebagai 

Antisipasi Penyebaran 

Corona Virus Covid – 

19 

Pembatasan segala jenis 

transportasi dan jam 

operasionalnya, dan 

penutupan akses jalan yang 

mengakibatkan laju aktivitas 

masyarakat terhenti. 

- Kepanikan hanya akan berdampak 

pada diri sendiri dan orang lain; 

- Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk menghindari 

kepanikan adalah dengan mematuhi 

kebijakan yang ditetapkan oleh 

Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 

Tahun 2020; dan kegiatan Lockdown 

dilakukan sebagai upaya untuk 

memimimalisir penyebaran Virus 

Corona Covid – 19 

227 

– 

238 

 

-  Kebijakan  

- Virus Corona  

3 2020 Yayan Saputro 

Mekanisme Pasar 

Kenaikan Harga 

Kebutuhan Akibat 

Mewabahnya Virus 

Covid – 19  

Dampak wabah Virus Corona 

(Covid – 19) yang menjangkir 

seluruh dunia membuat 

penjualan industri teknologi 

melemah, yang 

mengakibatkan pabrik – 

pabrik tutup dan produksi 

terhambat. 

- Terjadi penibunan barang, kinerja 

pasokan terganggu, dan melonjaknya 

permintaan. 

1 

– 

13 

- Virus  
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4 2020 

Chairul Iksan 

Burhanuddin dan 

Muhammad Nur Abdi 

Ancaman Krisis 

Ekonomi Global dari 

Dampak Penyebaran 

Virus Corona (Covid – 

19) 

Penyebaran Covid – 19 akan 

memperlama periode jatuhnya 

perekonomian Asia Pasifik, 

Australia, Hongkong, 

Singapura, Jepang, Kore 

Selatan, dan Thailand 

diprediksi terancam terseret 

kedalam jurang resesi 

- Perkembangan dan pengaruh 

ekonomi juga dapat berdampak dari 

budaya dan kesehatan, yang 

dibuktikan dengan penyebaran Virus 

Corona turut membawa dampak 

negatif dari prekonomian dunia 

90 

– 

98 

 

- Virus Corona 

5 2020 Muhammad Asri 

Massyarakat Indonesia 

Dalam Menghadapi 

Pandemi Virus Corona 

Covid – 19 dan 

Peraturan Pemerintah  

Masih banyak masyarakat 

Indonesia yang tidak 

mengindahkan himbauan, 

begitupun dengan peraturan 

pemerintah juga harus 

membuat peraturan terkait 

dengan pencegahan Covid – 

19, dimana wajib dibentuk 

dalam peraturan pemerintah 

dan peraturan Menteri 

Kesehatan karena kedua 

peraturan tersebut merupakan 

peraturan pelaksanaan 

Undang – Undang Nomor 6 

Tahun 2018 Tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. 

- Kiranya kedua peraturan itu segera 

diibuat dalam rangka memberi 

kepastian hukum dalam mencegah 

menularnya Covid – 19 secara 

meluas  

1 

– 

11 

 

- Virus Corona 

6 2020 

Sahya Anggara, 

Salamatul Afiyah, Ai Siti 

Farida, dan Jaliliddin 

Muslim 

Inovasi Kebijakan 

Publik Tentang 

Pencegahan dan 

Penanggulangan Corona 

Virus Disease 19 (Covid 

– 19) di Jawa Barat 

Masih banyaknya toko 

pakaian dan toko lainya masih 

tetap beroperasi, masih 

banyaknya masyarakat yang 

berkerumun di Jalan Protokol 

Kabupaten Cianjur, dan masih 

banyaknya kendaraan yang 

melakukan pelanggaran 

PSSB. 

- Diperlukan sebuah inofasi dari 

seorang pemimpin karena dalam 

kondisi wabah seperti ini yang 

tentunya dikategorikan sebagai siaga 

bencana sehingga diperlukan sebuah 

organisassi yang dapat memaksa 

untuk melakukan perubahan seperti 

inofasi sebuah sistem dan efek pablik 

manaejemen knowledge yang 

dikembangkan oleh organisasi 

1 

– 

14 

 

- Kebijakan  

- Virus Corona  



62 
 

C. Defenisi Operasional 

Menurut Moh. Nazir (1983:192) definisi operasional variabel 

dengan cara memberikan arti atau menspesialisasikan kaegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional untuk mengukur konstruk atau 

variabel tersebut. Definisi operasional yang digunakan untuk 

menjelaskan maksud, dan makna dari variabel, dan indikator pebelitian 

adalah, sebagai berikut: 

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Virus Corona 

Kebijakaan pemerintah merupakan aturan atau 

kebijaksanaan yang dibuat oleh pejabat setempat atau si pembuat 

kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Virus 

Corona adalah virus yang menular secara cepat dan menyebabkan 

kematian kepada manusia karena dapat menyebabkan infeksi pada 

pernafasan yang umumnya ringan, seperti pilek. Adapun istilah 

yang digunakan dengan adanya Virus Corona yakni: 

a. Pembatasan sosial (social distanting). Upaya mencegah 

penyebaran virus dengan menjaga jarak dengan orang lain, 

minimal 2 meter; 

b. Isolasi. Upaya untuk mencegah penyebaran virus dengan 

menjauhkan pasien yang telah positif terkena Virus Corona; 

c. Karantina. Upaya pencegahan yang dilakukan bagi pasien 

yang memiliki gejala Virus Corona; 

d. Menutup perbatasan (Lockdown). Upaya yang dilakukan 

pemerintah untuk membatasi penyebaran virus di jalur 

perbatasan; dan 

e. ODP dan PDP. ODP yakni yang positif terkena Virus Corona. 

Sedangkan PDP adalah yang terindikasi Virus Corona karena 

gejala yang dimiliki mirip dengan Virus Corona. 
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2. Pedagang 

Pedagang merupakan orang – orang yang melakukan jual 

beli barang dan jasa yang tidak diproduksi sendiri, hanya untuk 

mencari keuntungan demi pemenuhan kebutuhan hidupnya.  

a. Modal. Merupakan hal yang disiapkan setiap pedagang untuk 

memulai sebuah usaha yang biasanya diperoleh dari modal 

pribadi maupun kredit di bank; 

b. Jam kerja pedagang. Merupakan waktu yang diberikan oleh 

seorang pedagang untuk melaksanakan proses perdagangannya; 

dan 

c. Lokasi usaha. Merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatan pendapatan seorang pedagang dengan memilih 

lokasi usaha yang lebih strategis. 
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D. Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2  Alur Pikir Yang Dikembangkan Dalam Penelitian 
 

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN 

JAYAWIJAYA 

PEDAGANG 

KOTA WAMENA KABUPATEN 

JAYAWIJAYA 

 

1. Modal; 

2. Jam Kerja Pedagang; dan 

3. Lokasi Usaha 

PENELITIAN KUALITATIF 

FENOMENOLOGIS 

 

 

VIRUS CORONA 

(COVID – 19)  

Instruksi Bupati Jayawijaya No. 

009/1102/BUP 26 Maret 2020 

 

1. Social distanting; 

2. Isolasi; 

3. karantina; 

4. Lockdown; dan 

5. ODP dan PDP. 

Pengujian Validitas dan Realibilitas 

1. Triangulation; 

2. Member Checking; dan 

3. Audit Trial. 

 

 

 

 

Teknik Pengumpulan Data  

1. Studi Pustaka; 

2. Wawancara; 

3. Observasi; dan 

4. Dokumentasi. 

 

Teknik Analisa Data 

Model Interaktif  

(Miles & Huberman) 

 

 

 

PEREKONOMIAN MASYARAKAT KOTA 

WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA 

Baik 

 

 

Buruk 

 

 



65 
 

Berdasarkan gambar di atas dengan adanya kebijakan pemerintah 

Tentang Instruksi Bupati Tentang Pencegahan dan Pengendalian Virus 

Corona No. 009/1102/BUP 26 Maret 2020 perihal tentang penutupan 

sementara beberapa lokasi umum, yang mengharuskan warga masyarakat 

harus mengisolasi diri di rumah (stay at home) tanpa meninggalkan 

rutunitas sehari-hari, dengan kata lain, yang bekerja di pemerintahan atau 

kantor swasta masih harus melakukan tugasnya di rumah (work at home). 

Pemerintah daerah memberlakukan kebijakan dengan melakukan social 

distanting seluruh masyarakat Kota Wamena, mengisolasi, serta 

mengkarantina pasien yang terjangkit virus Corona (PDP), atau bagi yang 

memiliki tanda – tanda wabah tersebut (ODP), dan me-lockdown daerah 

dengan menutup penerbangan bagi penumpang yang ingin keluar masuk 

Kota Wamena.  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis berdasarkan fenomena yang sedang hot sekarang, melalui 

teknik pengumpulan data: studi pustaka, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, serta teknik analisa data yang menggunakan model iteraktif 

dari Miles & Huberman. Dimana bertujuan untuk menganalisis apakah 

dampak dari kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya tentang 

Virus Corona akan mempengaruhi pendapatan pedagang di Kota Wamena 

Kabupaten Jayawijaya. Untuk menguji keabsahan dari data, digunakan: 

triangulation, member checking, dan audit trial.  

Melalui cara – cara tersebut, bisa diketahui keabsahannya apakah 

kebijakan pemerintah tersebut memberikan dampak buruk atau baik pada 

pedagang Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya. 

 

 

 

 



66 
 

BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENILITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, lokasi penelitian 

dilakukan di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, yakni pedagang 

pasar tradisional, pedagang kaki lima, dan pedagang kios. 

2. Waktu Penelitian  

Adapun waktu yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah ± 3 bulan.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif 

menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 

yang mengesplorasi, serta memahami makna di sejumlah individu, dan 

sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Sedangkan 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menurut Moleong (2009) 

merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus pada 

pengalaman subjektif manusia, dan interpretasi dunia.  

Dalam hal ini, para fenomenologis ingin memahami bagaimana 

dunia muncul kepada orang lain. Husserl (dalam Moleong 2009) 

mengartikan fenomenologi sebagai: (1) Pengalaman subjektif atau 

pengalaman fenomenologikal; dan (2) Suatu studi tentang kesadaran 

dari perspektif pokok dari seseorang.  
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C. Sampel Sumber Data 

Adapun sampel sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini, sebagai berikut: 

1. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam 

menetukan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan non 

probability sampling yakni purposive sampling dan accidental 

sampling. Non probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi kesempatan bagi setiap unsur.anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Purposive sampling adalah teknik dalam menetukan 

sampel sesuai pertimbangan tertentu, yang lebih cocok untuk 

penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak memerlukan 

generalisasi. Accidental sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dengan cara memperoleh informasi dari informan yang 

secara kebetulan ditemui.  

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan 

sekunder. Sumber data menurut Moleong (2005:157) adalah 

sumber data utama sebuah penelitian kualitatif yang berupa kata-

kata dan tindakan-tindakan, serta berupa data tambahan seperti 

dokumen atau arsip laporan untuk mendapatkan data yang lebih 

rinci. Adapun sumber data adalah sebagai berikut: 
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No. Nama Umur 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan Jenis Usaha Alamat 

1 Kadir 45 Tahun Laki-Laki SD Pedagang Pakaian Jl. Gang Nirwana 

2 Imran 30 Tahun Laki-Laki SMA Pedagang Pakaian Jl. Jb. Wenas 

3 Hamzah 36 Tahun Laki-Laki SMP Pedagang Pakaian Jl. Pike 

4 Aloe 49 Tahun Perempuan SMP Pedagang Klontong Jl. Ahmad Yani 

5 Ardiansyah 23 Tahun Laki-Laki SMA Pedagang Klontong Jl. S. Percobaan 

6 Eko Saputra 31 Tahun Laki-Laki SMK Pedagang Klontong Jl. Jb. Wenas 

7 Arnis 25 Tahun Perempuan SMA Pedagang Klontong Jl. Jb. Wenas 

8 Muliati Tasmi 39 Tahun Perempuan SMA Pedagang Klontong Jl. Jb. Wenas 

9 Irianti 40 Tahun Perempuan SMP Pedagang Klontong Jl. Sulawesi 

10 Fadli 28 Tahun Laki-Laki SMA Pedagang Elektronik Jl. Safri Darwin 

11 Agustina 33 Tahun Perempuan - Pedagang Ikan Wesaput 

12 Chaly 40 Tahun Laki-Laki STM Pedagang Ikan Jl. Gang Nirwana 

13 Linera 40 Tahun Perempuan - Pedagang Sayur Gunung Susu 

14 Perince 35 Tahun Perempuan - Pedagang Sayur Wouma 

15 Yustina Kambore 28 Tahun Perempuan - Pedagang Sayur Jl. Hom-Hom 
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16 Yeni Wenda 50 Tahun Perempuan - Pedagang Sagu Jl. Hom-Hom 

17 Siti Khotimah 52 Tahun Perempuan SD Pedagang Bumbu-bumbu Honai Lama 

18 Dhimas 29 Tahun Perempuan S1 Pedagang Bumbu-bumbu Jl. Jb. Wenas 

19 Suriani 25 Tahun Perempuan SMP Pedagang Gorengan Jl. Jb. Wenas 

20 Imam 27 Tahun Laki-Laki SMP Pedagang Keliling Jl. Trikora 

21 Wahyu 33 Tahun Laki-Laki SMK Pedagang Kaki Lima Jl. Safri Darwin 

22 Andi Cahyo 36 Tahun Laki-Laki S1 Ketua LPSE Jl. Bhayangkara 

23 Iqbal 35 Tahun Laki-Laki SMK Dinas Perhubungan Jl. Bhayangkara 

24 Meitty Nahuway 41 Tahun Perempuan S1 Kabak II Jl. Ambon 

25 Walden 51 Tahun Laki-Laki S2 K. Dinas Pendidikan Jl, Yos Sudarso 
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D. Instrumen Penelitian 

Menurut Sanjaya (2011:84) instrumen penelitian adalah sebagai 

alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data, dan informasi 

penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 

1. Pedoman Wawancara 

Seorang peneliti membutuhkan sebuah pedoman 

wawancara pada setiap penelitian yang membutuhkan tekhnik 

pengumpulan data melalui wawancara. Sebelum melakukan 

penelitian di lapangan, dan bertemu dengan narasumber, pedoman 

wawancara harus disusun sebelumnya. Untuk mengetahui dampak 

dari kebijakan pemerintah tentang Virus Corona pada ekonomi 

masyarakat di Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya, maka 

penyusun menggunakan instrumen data sebagai berikut: 

a. Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Virus Corona, yakni: 

1) Pembatasan sosial (Social Distanting); 

2) Isolasi; 

3) Karantina; 

4) Menutup perbatasan (Lockdown); dan 

5) ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam 

Pengawasan)  

b. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang, yakni: 

1) Modal;  

2) Jam kerja pedagang; dan 

3) Lokasi usaha. 

2. Buku Catatan Lapangan 

Buku ini menjadi instrumen yang digunakan dalam 

mendokumenstasikan setiap momen penting yang tidak terduga, 

seperti hal – hal menarik yang berhubungan dengan penelitian. 

 

 



71 
 

3. Alat Rekam (Voice Recorder) 

Instrumen yang digunakan untuk mendokumentasikan 

seluruh proses penelitian yakni dilakukan dengan menggunakan 

alat rekaman seperti: kamera, perekam video atau perekam suara 

untuk mendapatkan narasi yang lebih detail. 

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat, dan aktual, yang sesuai 

dengan masalah penelitian, maka dilakukan pengumpulan data dengan 

tehnik sebagai beriku: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka menurut Suharsini Arikanto (2006:166) 

merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari beberapa 

literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Artinya 

studi pustaka memiliki konsep yang jelas yang digunakan sebagai 

acuan teori untuk memecahkan maslah, dan digunakan dalam 

pengolahan data, serta untuk mendukung data primer yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti.  

2. Wawancara 

Menurut Sutopo (2006:74) wawancara atau interview 

adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan, dan dijawab secara lisan juga. 

Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap 

muka (face to face relationship) antara si pencari informasi 

(interviewer) dengan sumber informasi (interviewee).    

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah merupakan istilah 

sederhana dalam yang dilakukan oleh si peneliti untuk melihat 

situasi dalam proses penelitian. Teknik observasi diperoleh melalui 
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hasil pengamatan pada ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, obyek, 

perasaan, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data, dan 

informasi yang diperoleh melalui bahan tertulis, catatan tentang 

kejadian di lapangan, dan hasil rekaman dalam proses melakukan 

penelitian.  

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data digunakan dalam proses mencari, dan menyusun 

data yang sistematis melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi yang diorganisasikan ke dalam kategori yang dijabarkan 

dalam unit – unit, dan melakukan sintesa yang disusun dalam pola, 

serta memilih mana yang paling penting, dan membuat kesimpulan agar 

mudah dipahami oleh orang lain. Miles dan Huberman (1984) 

menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dapat dilakukan secara 

interaktif, dan berlangsung secara terus menerus dalam setiap proses 

penelitian hingga selesai. Adapun komponen analisis data menurut 

Huberman, sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari laporan yang 

dicatat selama penelitian, dengan merangkum, dan memilih hal 

pokok yang menjadi fokus penelitian. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah data yang disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Untuk menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana dampak dari 

kebijakan pemerintah daerah bagi perekonomian masyarakat kota 

wamena, sebagai berikut: 

a. Kebijakan Pemerintah Daerah Tentangn Virus Corona, yakni: 
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1) Pembatasan sosial (Sosial Distanting). Merupakan 

pernyataan tentang kebijakan pemerintah untuk 

mengurangi aktifitas di luar rumah, dan mengurangi 

interaksi dengan orang lain. Yang artinya harus 

menghindari tempat keramaian, seperti: minimarket, pasar, 

stadiun, tempat ibadah, dan tempat lain untuk menghindari 

kontak dengan orang lain; 

2) Isolasi. Merupakan pernyataan tentang kebijakan 

pemerintah untuk melakukan pemisahan diri dari pasien 

yang terjangkit virus corona, karena berpeluang untuk 

menginfeksi atau menularkan orang lain; 

3) Karantina. Merupakan pernyataan tentang kebijakan 

pemerintah yang hampir sama dengan isolasi, yaitu 

membatasi seseorang agar tidak berinteraksi dengan orang 

lain. Yang membedakan dengan isolasi adalah karantina 

digunakan untuk seseorang yang telah terpapar Virus 

Corona (ODP) namun belum menunjukkan gejala sakit. 

Sehingga meskipun seseorang tidak menunjukkan gejala 

terinfeksi, harus dikarantina untuk memastikan tidak 

trinfeksi Virus Corona; 

4) Menutup perbatasan (Lockdown). Merupakan pernyataan 

tentang kebijakan pemerintah yang melarang warganya 

untuk masuk di suatu tempat karena kondisi darurat. 

Lockdown juga berarti bahwa semua negara, provinsi, 

kabupaten, kota, dan daerah menutup perbatasan agar tidak 

ada orang yang masuk; dan 

5) ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam 

Pengawasan). ODP merupakan pernyataan tentang pasien 

yang sudah terindikasi seecara positif mengidap Virus 

Corona. Sedangkan PDP ialah orang yang belum 
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terindikasi secara positif mengidap Virus Corona, tetapi 

sudah memiliki gejala mirip dengan Virus Corona. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang, yakni: 

1) Modal. Merupakan pernyataan tentang bagaimana 

pedagang memperoleh modal awal dan cara perputaran 

modalnya; 

2) Jam kerja usaha. Merupakan pernyataan bahwawaltu yang 

diluangkan oleh pedagang dalam proses perdagangan demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya; dan 

3) Lokasi usaha. Merupakan pernyataan yang diberikan oelh 

informan tentang lokasi yang digunakan pedagang untuk 

membuka usaha mereka. 

 

3. Penarikan kesimpulan data 

Model analisis interaktif dari Miles dan Huberman memiliki tiga 

komponen, yakni: reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan (verifikasi) dengan proses pengumpulan data dalam 

bentuk interaktif.  

Selama proses pengumpulan data si peneliti akan tetap bergerak 

pada tiga komponen tersebut, seperti yang tampak pada Gambar 3.1 

berikut: 
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Sebuah penelitian dikatakan akuntabel jika bisa dibuktikan 

kevalidan dan reabilitasnya sebuah penelitian. Moleong (1989) 

menjelaskan bahwa untuk menetapkan keabsahan sebuah data 

diperlukan pemeriksaan. Untuk menguji validitas dan reabilitas data 

pada penelitian ini adalah dengan menguji kredibilitas data melalui 

beberapa cara, seperti berikut: 

1. Triangulation. Cara untuk menguji kredibilitas data melalui 

beberapa sumber data, metode, teori, dan seorang investigator 

untuk menyajikan data, dan informasi yang selalu konsisten; 

2. Member Checking. Cara ini dilakukan dengan kembali lagi di 

lapangan untuk memeriksa kembali kevalidan informasi yang 

diperoleh; dan 

3. The Audit Trial. Cara untuk menguji keabsahan data dengan 

memilih siapa saja yang dianggap memahami tentang fenomena 

yang diteliti, dan mengkonsultasikan apakah informasi yang 

diperoleh sudah benar, seperti: dosen pembimbing 

Reduksi Data 

Penyajian 

Data 

Kesimpulan 

(Penarikan/verifikasi) 

Pengumpulan 

Data 

Sumber:  Miles & Huberman (1992) 

 Gambar 3.1   Komponen Analisis Data: Model Iteraktif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Keadaan Lokasi Penelitian  

a. Keadaan ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jayawijaya sangat 

dipengaruhi oleh pertumbuhan lapangan usaha. Di Tahun 2016, 

terdapat perubahan pada struktur atau peranan lapangan usaha 

Kabupaten Jayawijaya, dimana sumbangan terbesar masih 

diberikan oleh lapangan usaha transportasi dan perdagangan 

19,39 % yang diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar 

dan eceran sebesar 15,98 %, sedangkan lapangan konstruksi 

sebesar 12,78 % yang menunjukkan bahwa sarana dan 

prasarana yang masih terus berlanjut dan berkembang. 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDBR) per kapita 

Kabupaten Jayawijaya di Tahun 2016 mencapai Rp. 29,08 Juta, 

yang jika dihitung per bulannya adalah setiap ornag yang ada di 

Kabupaten Jayawijaya memiliki andil dalam prekonomian 

dalam produksi sebesar Rp. 2.424.000,-. 

Objek penelitian dilakssanakan disemua pasar yang digunakan 

pada peneliitan ini adalah semua pasar yang ada di Kota 

Wamena dan para pedagang, sebagai berikut: 
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b. Keadaan pasar 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pasar yang ada di Kota Wamena dengan informan 

adalah para pedagang, sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Keadaan Lokasi Penelitian 

No. Nama Pasar Alamat Kepemilikan 

Lahan 
Luas Lahan Pembangunan Kios/Los Tahun 

1 Pasar Sinakma Jl.Yos Sudarso PEMDA 8.000 M DAK 24 / 2 1980 

2 Pasar Wouma Jl. Ahmad Yani PEMDA 1.000 M TP  - / 2 2013 

3 Pasar Potikelek Jl. S. Percobaan PEMDA 17.000 M APBD 48 /15 2011 

4 Pasar Jibama Jl. Jb. Wenas PEMDA 40.000 M - 414 / 12 1995 

5 Pertokoan 

Safry Darwin 
Jl. Safry Darwin PEMDA 22.000 M SILPA 11 / - 2010 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 penelitian berlokasi di pasar – pasar Kota Waena Kabupaten Jayawijaya
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c. Keadaan Informan 

Informan yang digunakan pada peneliitan ini adalah 

pedagang pasar yang ada di Kota Wamena dan pedagang 

keliling serta pedagang kaki lima, sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin Jumlah Frekuensi 

1 Laki – Laki 13 Orang 52% 

2 Perempuan 12 Orang 48% 

Total 25 Orang 100% 

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, informan yang berjenis 

kelamin laki – laki lebih banyak, yakni 13 orang atau sekitar 

52%sedangkan peremepuan hanya sekitar 48% atau sekitar 12 

orang. 

Tabel 4.3 Informan Berdasarkan Usia  

No Golongan Umur (Tahun) Jumlah Frekuensi 

1 20-24 1 Orang 4% 

2 25-29 6 Orang 24% 

3 30-34 4 Orang 16% 

4 35-39 5 Orang 20% 

5 40-44 4 Orang 16% 

6 45-49 2 Orang 8% 

7 50-54 3 Orang 12% 

 Total 25 Orang 100% 

Berdasarkan Tabel 4.3 dari 25 informan, pemetaan usia 

informan 1 orang berumur sekitar 20-24 tahun, informan yang 

berusia 25 hingga 29 ada 6 orang, masing-masing 4 orang yang 

berumur 30-34 tahun dan 40-44 tahun. Sedangkan informan 

yang berusia sekitar 35-39 tahun terdapat 5 orang, dan 2 orang 

berumur sekitar 45-49 tahun, begitupun terdapat 3 orang 

informan yang berumur 50 sampai 54 tahun. 
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Tabel 4.4 Informan Berdasarkan Pendidikan  

No Pendidikan Jumlah Frekuensi 

1 Tidak Pernah Sekolah 5 Orang 20% 

2 SD 2 Orang 8% 

3 SMP 5 Orang 20% 

4 SMA 9 Orang 36% 

5 Perguruan Tinggi 4 Orang 16% 

 Total 25 Orang 100% 

Pada Tabel 4.4 berdasarkan pendidikannya, 2 orang 

diantaranya tamat SD, 9 orang lulus SMA, 4 informan telah 

menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi dan masing-

masing 5 orang yang tidak sekolah dan lulus SMP. 

Tabel 4.5 Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Frekuensi 

1 Pedagang Kios Klontong 6 Orang 24% 

2 Pedagang Kios Pakaian 3 Orang 12% 

3 Pedagang Elektronik 1 Orang 4% 

4 Pedagang Kaki Lima 1 Orang 4% 

5 Pedagang Sayur 3 Orang 12% 

6 Pedagang Ikan 2 Orang 8% 

7 Pedagang Sagu 1 Orang 4% 

8 Pedagang Bumbu-Bumbu 2 Orang 8% 

9 Pedagang Gorengan 1 Orang 4% 

10 Pedagang Keliling 1 Orang 4% 

11 Pegawai Pemerintahan 4 Orang 16% 

Total 25 0rang 100% 

Pada Tabel 4.5 berdasarkan jenis pekerjaan ada 25 orang 

sebagai informan yang memiliki pekerjaan berbeda. Terdapat 6 

orang Pedagang Klontong, 3 orang Pedagang Pakaian  dan 

Pedagang Sayur dengan jumlah yang sama serta 1 orang pada 

masing-masing Pedagang Kaki Lima, Pedagang Keliling, 

Pedagang Gorengan, dan Pedagang Sagu. Sementara Pedagang 

Ikan terdapat 2 orang begitupun dengan Pedagang Bumbu 

dengan jumlah yang sama yakni 2 orang, sedangkan informan 

yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan terdapat 4 

orang.  
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Tabel 4.6 Informan Berdasarkan Lokasi  

No Lokasi Informan Jumlah Frekuensi 

1 Pasar Sinakma 3 Orang 12% 

2 Pasar Wouma 3 Orang 12% 

3 Pasar Potikelek 4 Orang 16% 

4 Pasar Jibama 7 0rang 28% 

5 Pasar Kaget Safri Darwin 4 Orang 16% 

6 Kantor Pemerintahan 4 Orang 16% 

Total 25 Orang 100% 

 Pada Tabel 4.6 berdasarkan lokasi informan, 3 orang 

masing-masing berlokasi di Pasar Sinakma, Pasar Wouma serta 

yang berlokasi di Kantor Pemerintah, Pasar Kaget Safri Darwin 

dan Pasar Potikelek masing-masing ada 4 orang dan 7 orang 

dari Pasar Jibama.  

 

2. Analisis Data dan Penyajian Data 

a. Kebijakan pemerintah daerah tentang Virus Corona 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengenai 

wabah Virus Corona mulai diberlakukan untuk pertama kalinya 

pada Tanggal 23 Maret 2020, dengan menginstruksikan 

masyarakat untuk mengurangi aktivitas dan melakukan 

pembatasan kontak dengan yang lain.    

1) Pembatasan sosial (Social Distanting) 

Munculnya Virus Corona membuat keresahan bagi 

masyarakat, bukan hanya karena takut terkena penularan 

Virus Corona, namun juga karena jika tetap berada di 

rumah, meraka selalu gelisah karena tidak adanya 

pendapatan. Di sisi lain masyarakat harus mematuhi aturan 

pemerintah agar terhindar dari sanksi terutama dari Virus 

Corona.  
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Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Linera seorang 

penjual sayur, pada saat wawancara, Pada Hari Kamis, 16 

April 2020, Pukul 14.03 WIT di Pasar Sinakma, sebagai 

berikut: 

“Kami sebenenarnya tidak tahu dengan 

informasi ini, kenapa ditutup? Kami Kurang mengerti. 

Tapi kami harus tinggal di rumah, tidak bisa jualan. 

Jualan juga Cuma sebentar, kita dapat pembeli 

berkurang sekali.” 

 

Hal ini diperjelas melalui hasil wawancara dengan 

salah satu pedagang di Pasar Sinakma Pada Hari Kamis, 16 

April 2020, Pukul 13.12 WIT, yang bernama Bapak Kadir, 

sebagai berikut: 

“Kebijakan pemerintah tentang Corona ini 

banyak yang tidak setuju. Dengan adanya 

pengumuman untuk tutup kios Jam 2, otomatis 

pendapatan kita berkurang. Kita mau tinggal dirumah, 

gelisah juga. Pemasukan tidak ada, tapi makan tetap 

jalan.” 

 

2) Isolasi 

Isolasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya kepada masyarakat yang memiliki gejala Virus 

Corona bertujuan untuk mengurangi penyebaran Virus 

Corona. Masyarakat semakin gelisah dengan adanya 

masyarakat yang dinyatakan positif menjangkit Virus yang 

berbahaya ini. Masyarakat harus mengikuti aturan demi 

keselamatan bersama, dengan menjaga diri atau kesehatan, 

seperti yang diungkapkan oleh salah satu Pedagang Cendol 

yang berlokasi di Jalan Safri Darwin Pada Hari Rabu, 01 

Juni 2020, Pukul 11.30 WIT, yang bernama Mas Wahyu, 

sebagai berikut: 
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“Corona adalah virus yang mematikan, sehingga 

kita harus berhati – hati karena belum ada obatnya. 

Untuk menanggapi kebijakan pemerintah, kita harus 

sama – sama menjaga kesehatan, menjaga diri. Kita 

harus banyak mencari tahu tentang Virus Corona. 

Semoga virus ini cepat berakhir.” 

 

3) Karantina 

Istilah karantina sudah tidak asing di telinga 

masyarakat, terutama dengan adanya penyebaran Virus 

Corona di Indonesia. Masyarakat Kota Wamena pun sangat 

terkejut dan takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah. 

Apalagi jika ada yang positif mengidap penyakit yang 

berbahaya ini. Masyarakat juga takut tertular, sehingga 

harus mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan 

jaga jarak dengan yang lain, seperti yang diungkapkan oleh 

salah satu Pedagang Sagu di Pasar Potikelek Pada Hari 

Jum’at, 17 April 2020, Pukul 14.12 WIT, yang bernama 

Ibu Yeni Wenda sebagai berikut: 

“Corona setau mama itu yang disampaikan 

Pemerintah adalah penyakit yang mematikan. Kami 

disuruh oleh pemerintah, ya kami setuju – setuju saja. 

Dilarang berkumpul-kumpul, cuci tangan, pakai 

masker. Tapi pendapatan kami menurun sekali, 

biasanya kita jualan dapat Rp. 300.000,- tapi dengan 

ada Corona, hanya bisa dapat Rp. 50.000,-” 

 

Senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu 

penjual ikan di Pasar Potikelek Pada Hari Jum’at, 17 April 

2020, Pukul 15.21 WIT,   yang bernama Agustina, yakni: 

“Kami sangat kesusahan selama ada Bapak 

Bupati melarang kita berjualan sampai sore. Jualan 

kami tidak habis, jadi kami dapat uang cuma sedikit. 

Biasa dapat Rp. 2 4 Juta sehari, tapi sekarang ini adek 

Rp. 1,5 Juta sehari. Baru ikan itu harus habis 

maksimal 2 hari. Tapi kita pu ikan ini banyak yang 

busuk, jadi kita ini rugi.” 
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4) Menutup perbatasan (Lockdown) 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menutup pintu 

masuk ke berbagai Kabupaten di Pegunungan Tengah 

untuk mengawasi atau mencegah merebaknya Virus 

Corona. Sehingga para Bupati di Pegunungan Tengah telah 

berkomitmen untuk mendukung Kabupaten Jayawijaya 

yang menjadi pusat penanganan pasien Covid – 19. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh 

Bapak Andi Cahyo Pada Hari Rabu, 22 April 2020, Pukul 

14.46 WIT, sebagai berikut:   

“Pemkab Jayawijaya sudah berkoordinasi 

dengan otoritas pengelola Bandara Wamena, Dinas 

Kesehatan serta aparat terkait untuk melakukan 

pencegahan penyebaran Virus Corona dengan 

memeriksa suhu badan bagi setiap penumpang yang 

tiba dan berangkat, ya ini harus dilakukan guna 

mencegah masuknya penyebaran Virus Corona, “ kata 

Bupati Jayawijaya Jhon R. Banua di Jayapura, Sabtu 

Malam.” 

 

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh seorang 

ibu penjual bumbu, Ibu Khodijah, di Pasar Sinakma, pada 

Hari Kamis, 16 April 2020, Pukul 13.37 WIT, yakni: 

“Penyakit ini membuat kita takut karena 

menular. Pasar di tutup, ada yang senang, da nada 

juga yang tidak senang. Ya dampaknya cukup besar 

mas. Karena pendapatan kami sangat menurun 

dianding dulu, ini dikarenakan pengunjung juga 

sangat kurang.” 

 

5) ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam 

Pengawasan)  

Pasien ODP dan PDP telah menunjukkan 

peningkatan dari Bulan 3 hingga akhir Bulan Mei sekitar 
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18 orang. Hal ini yang sebetulnya memancing kemarahan 

masyarakat tertutama Orang Papua yang menginginkan 

bandara ditutup agar pasien tidak bertambah. Namun 

pemerintah harus menimbang secara matang kebijakan 

yang dikeluarkan agar masyarakat tidak menderita. 

Sebenarnya ASN sendiri sebenarnya tidak terlalu 

terpengaruh dengan adanya kebijakan Virus Corona.  

Karena pendapatan mereka merupakan sistem gaji, seperti 

pernyataan oleh salah satu ASN di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Jayawijaya Pada Hari Rabu, 02 Juni 2020, 

Pukul 14.30 WIT, yang bernama Pak Walden, sebagai 

berikut: 

“Kebijakan pembatasan untuk usaha dan batasan 

dilakukan secara besar – besaran. Syukurlah, di 

Wamena pembatasan yang dilakukan masih ada 

sedikit kebijakan. Tapi pembatasan ini harus diukur, 

dan terkadang harus diuji karena mereka memakai 

feeling untuk memahami dan untuk di perintahan 

sudah ada struktur gaji dan tidak ada pengaruh. 

Berbeda dengan pedagang yang hanya mengandalkan 

pendapatan dari hasil jualan. Kalau kami sendiri 

sebagai ASN, tidak berdampak langsung, karena kami 

dapat gaji perbulan. Memang sih, pendapatan lain 

tidak ada, seperti insentif tidak kami terima, tapi kami 

tidak bisa bekerja seperti biasa, karena tidak ada 

internet” 

 

b. Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang 

1) Modal 

Selama ada Virus Corona, kredit yang digunakan 

pedagang sebagai modal usaha, diberikan keringanan oleh 

pihak bank. Keringanan yang diberikan, yakni kreditnya 

ditangguhkan sesuai waktu yang disepakati, seperti 3 bulan, 

6 bulan, bahkan sampai 1 Tahun. Sedangkan bagi yang 
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ingin mengajukan kredit masih belum diperbolehkan 

selama masih ada Virus Corona. 

 Modal yang dimiliki oleh pedagang menjadi 

berkurang karena tidak adanya pembeli. Hasil penjualan 

dari mereka digunakan untuk biaya sehari – hari, sehingga 

tidak bisa digunakan sebagaai modal. Seperti yang 

dikemukakan oleh Ibu Aloe seorang Pedagang Kios 

Klontong di Pasar Wouma Pada Hari Jum’at, 17 April 

2020, Pukul 15.41 WIT, sebagai berikut: 

“Saya secara pribadi belum pernah mendengar 

tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak bank, 

karena bulan ini saya masih harus tetap membayar. 

Kami yang di Wouma sudah terkena dampak dua kali, 

yang pertama kerusuhan yang bukan hanya 

menghabiskan modal kami tapi juga tempat tinggal 

kami. Saat kami mau memulai usaha kembali tiba – 

tiba kita kena dampak Corona. Modal yang kami 

ambil sebelum kerusuhan, kami melunasinya dengan 

kredit yang di cairkan sebelum Corona. Dengan kata 

lain kredit itu sendiri yang kami gunakan untuk 

menutupi kredit itu sendiri.” 

 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pedagang 

pakaian di Pasar Jibama yang bernama Bapak Imran sPada 

Hari Jum’at, 17 April 2020, Pukul 15.41 WIT, bahwa: 

“Selain karena kami tidak bisa kemana – mana, 

apalagi jika harus pulang kampung. Modal yang 

tadinya kami kumpul juga, tidak bisa menutupi 

barang yang kami miliki. Modal itu kami pakai untuk 

makan, habis dipakai untuk biaya sehari – hari. Tidak 

ada pembeli ya, kami juga tidak bisa mebayar utang.” 
 

2) Jam kerja pedagang 

Pemerintah memberlakukan jam operasional bagi 

masyarakat, yang sangat mempengaruhi pendapatan 

masyarakat, terutama para pedagang. Mereka harus 

mengurangi jam kerja, dengan menghabiskan waktu 
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singkat untuk berdagang. Sehingga pendapatan mereka bisa 

berkurang drastic. 

Pada wawancara dengan seorang pegawai di Dinas 

Perhubungan Darat yang bernama Saudara Ikbal, pada Hari 

Rabu, 22 April 2020, Pukul 14.23 WIT, yang menyatakan 

bahwa: 

“Pemerintah memberlakukan kebijakan ini, tak 

lak lain karena ingin melindungi masyarakatnya dari 

tertularnya penyakit yang berbahaya ini. Namun 

aktivitas yang kami jalankan pastinya mengalami 

kejenuhan, bosan di rumah. Kita mau kerja juga tidak 

bisa di rumah.” 

 

Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara 

Pada Hari Rabu, 01 Juli 2020, Pukul 16.22 WIT, dengan 

salah satu Pedagang Klontong yang terletak di Kota yang 

bernama Ibu Irianti, sebagai berikut: 

“Kebijakan pemerintah itu yang terbaik, tapi 

alangkah baiknya jika pemerintah itu tidak usah 

membatasi jam kerja pedagang karena kan semua 

akses masuk sudah ditutup, bandara sudah ditutup, 

jalan menuju pos sudah tutup juga. Sedangkan yang 

kita takuti orang yang dari luar masuk Wamena. 

Kalau saja pedagang tidak dibatasi jam buka kios 

mungkin saja kami tidak mengalami kerugian sampai 

setengah begitu.” 

 

3) Lokasi usaha 

Lokasi usaha sangat menentukan pendapatan dari 

para pedagang terutama dengan adanya kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tentang Virus Corona. Lokasi 

yang strategis dan mudah terlihat oleh para pembeli dapat 

menguntungkan atau bahkan dapat merugikan. Artinya, 

jika lokasi usaha berada didepan atau yang mudah terlihat, 

memungkinkan lebih dipilih oleh pembeli. Sedangkan yang 
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merugikan mereka adalah ketika para aparat datang untuk 

menertibkan para pelaku usaha, sudah pasti kios mereka 

yang ditertibkan lebih awal, seperti yang diungkapkan oleh 

seorang Pedagang Kios Kelontong yang bernama Ibu 

Muliati Tasmi  Pada Hari Rabu, 01 Juli 2020, Pukul 16.22 

WIT, sebagai berikut: 

“Sejak adanya Corona pembeli sepi. Kita ini 

yang tinggal di dalam sangat sulit dapat pembeli. 

Beda dengan yang kios didepan, apalagi kalau sudah 

waktunya tutup pembeli buru – buru belanja.” 

 

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh pedagang 

gorengan Pada Hari Sabtu, 18 April 2020, Pukul 16.31 

WIT, yang bernama Ibu Suriani, seperti berikut:  

“Kita itu ‘ga tahu, mas. Kita itu ikut pemerintah 

saja disuruh tutup yah tutup, disuruh buka yah buka, 

tapi gini mas semenjak ada Corona pendapatan kami 

menurun pedagang – pedagang yang punya kios itu 

masih enak tinggal buka tutup kios, kita butuh waktu 

untuk buka belum kalo para petugas datang.  Kami 

yang menjadi sasaran utama karena lokasinya yang 

berada didepan. Sementara dagangan kami masih 

banyak.” 

 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Virus Corona yakni: 

a. Pembatasan sosial (social distanting) 

Pemerintah telah mengupayakan bagaimana untuk 

mencegah penyebaran Virus Corona dengan menginstruksikan 

untuk melakukan social distanting yakni menjaga jarak dengan 

orang lain minimal 2 Meter. Sesuai dengan instruksi yang 

dikeluarkan Bupati yang menghimbau masyarakat untuk 

menjaga diri dari penyebaran Virus Corona, seperti yang ada di 

bawah ini: 
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Pada penelitian Nurhalimah (2020) dengan judul Upaya 

Bela Negara Melalui Social Distanting dan Lockdown Untuk 

mengatasi Wabah Covid - 19 (Effort to Defend the Country 

through Social Distanting and Lockdown to overcome The 

COVID-19 plague), dengan hasil bahwa kebijakan tersebut 

perlu untuk melakukan social distanting dan lockdown untuk 

memutus mata rantai penyebaran Virus Corona Covid – 19. 

Selain itu, pemerintah bisa mengurangi kekhawatiran 

masyarakat yang cukup besar. Senada dengan penelitian ini, 

diperoleh sebuah kesimpulan bahwa Virus Corona membuat 

masyarakat khawatir dapat terjangkit virus ini. Kekhawairan 

lain dari masyarakat, terutama para pedagang, yakni 

Gambar 4.1 

Pengumuman Dinas Nakerindak Tentang Pembatasan Sosial 
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pendapatan mereka berkurang dengan adanya pemberlakuan 

pembatasan operasional masyarakat.  

 

c. Isolasi 

Isolasi bertujuan untuk menghindari penyebaran Virus 

Corona dengan memberikan perlakuan khusus pada masyarakat 

yang memiliki gejala Virus Corona. Isolasi diri sangat 

diperlukan masyarakat untuk menghindarkan diri dari 

terinfeksinya Virus Corona. Seperti yang disebutkan pada 

penelitian Mona (2020), yang berjudul Konsep Isolasi Dalam 

Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus 

Penyebaran Virus Corona di Indonesia), yakni jaringan social 

tanpa peran isolate yang memiliki ties dan kepadatan tinggi 

sehingga banyak peluang virus untuk menyebar pada anggota 

jaringan.   Namun berdasarkan hasil observasi pada penelitian 

ini adalah isolasi yang dihimbau oleh pemerintah untuk 

melakukan isolasi diri di rumah masing – masing 14 Hari 

pertama di Bulan Maret 2020.  
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d. Karantina 

Karantina diberlakukan untuk masyarakat yang 

memiliki gejala Virus Corona, ini biasanya berlaku bagi yang 

pernah melakukan kontak fisik dengan pengidap Virus Corona. 

Pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 diatur tentang 

perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi 

dengan tujuan untuk menghentikan wabah yang terjadi di 

Indonesia. Pemberlakuan karantina wilayah disesuaikan dengan 

undang – undang yang dibutuhkan.  

Ketegasan kepala daerah diperlukan demi melindungi 

masyarakatnya. Namun berdasarkan hasil observasi, 

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tampaknya tidak melakukan 

karantina wilayah. Mungkin karena di daerah ini tidak terdapat 

Gambar 4.2 

Instruksi Bupati Jayawijaya Bulan Maret 2020 
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banyak yang terkena Virus Corona dan masih 

mempertimbangkan faktor ekonomi masyarakat, seperti yang 

terjadi di daerah luar Papua.  

Begitupun yang ada pada penelitian Yusufa (2020) 

dengan judul Penetapan Karantina Wilayah Menurut 

Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan 

Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid) – 19, 

yang menemukan bahwa pemerintah belum mengupayakn 

adanya karantina wilayah karena adanya pertimbangan faktor 

ekonmi serta kemungkinan adanya kekhawatiran jika 

pemerintah tidak mampu membiayai seluruh masyarakat yang 

terkena dampak Virus Corona.  

 

e. Menutup perbatasan (Lockdown) 

Indikator ini juga menjadi pendukung agar penyebaran 

Virus Corona tidak meluas. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya 

melakukan penutupan perbatasan di setiap batas wilayah 

kabupaten agar tidak ada penambahan korban lagi. Pada 

penelitian Nurhalimah (2020) dengan judul Upaya Bela Negara 

Melalui Social Distanting dan Lockdown Untuk mengatasi 

Wabah Covid - 19 (Effort to Defend the Country through Social 

Distanting and Lockdown to overcome The COVID-19 plague) 

juga membahas tentang pemberlakuan lock down, meskipun 

presiden mengatakan bahwa kebijakan lockdown hanya 

diberlakukan di pusat, dan kepala daerah tidak diperbolehkan 

mengambil tindakan kebijakan ini. Namun jika respon dari 

pusat lambat, maka kepala daerah dapat mengambil tindakan 

tersebut, jika hal ini perlu.  
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Karena pemerintah dituntut untuk mengambil tindakan 

secara cepat karena dapat mengancam banyak nyawa. Untuk 

sementara menjawab pertanyaan itu, telah ada Undang –  

Undang  Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan 

Kesehatan, dimana pihak berwenang menetapkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Namun hasil 

penelitiannya menunjukkan belum melakukan pemberlakuan 

undang – undang tersebut, sedangkan aturan itu sangat perlu 

untuk dibentuk.  

Pada penelitian ini, juga belum ada pemberlakuan 

aturan tersebut, masih sebatas pemberlakuan aturan 

berdasarkan kondisi di Kota Wamena. 

 

f. ODP dan PDP 

Banyaknya pasien ODP dan PDP di Indonesia sangat 

mengkhawatirkan masyarakat, terutama saat diumumkan 

bahwa ada istilah OTG yakni Orang yang Tanpa Gejala. Pada 

penelitian Zulfikri dan Tria (2020) dengan judul Sistem 

Monitoring ODP dan PDP di Gugus Tugas Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kepulauan Meranti Berbasis Android, yang 

menyatakan bahwa sistem monitoring yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas 

Kesehatan, dapat menyelesaikan masalah yang dipublikasi 

setiap hari untuk melakukan pemantauan tentang Virus Corona. 

Sama yang ada di penelitian ini, Pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya setiap hari melakukan pemantauan terhadap yang 

terkena Virus Corona. 

Belakangan ini masyarakat sudah tidak menunjukkan 

sikap effort terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Persepsi 

masyrakat tentang kebijakan dan usaha yang dilakukan 
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pemerintah, sudah kurang dipedulikan masyarakat. 

Sebelumnya, rating tertinggi mencapai akumulatif 18 orang 

ODP, PDP, dan OTG.  

Perlahan pasien positif berkurang 1 orang, namun 

beberapa bulan terakhir bertambah dan terus bertambah. 

Menurut masyarakat, perkembangan ini sudah tidak masuk 

akal, seperti yang ada di hasil survey Pemerintah Kabupaten 

Jayawijaya di bawah ini: 

 

 

 

3. Pedagang 

a. Modal 

Modal yang dimiliki oleh para pedagang sudah 

dijadikan barang yang pada dasarnya dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang banyak. Namun dengan adanya 

wabah Virus Corona, hal ini sulit untuk diperoleh. Jangankan 

Gambar 4.3 

Perkembangan Terakhir Pasien ODP, PDP, dan OTG Bulan Juli 2020 
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untung banyak, untung sedikit sudah bersyukur. Apalagi 

dengan adanya pembatasan operasional di setiap wilayah di 

Indonesia.  

Pada penelitian terdahulu, yakni Ikhsan dan Nur (2020) 

yang berjudul Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak 

Penyebaran Virus Corona (Covid - 19), yang menyatakan 

bahwa Virus Corona ini sangat berdampak pada ekonomi 

masyarakat, yakni pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku 

usaha melalui modal yang dikeluarkan, mengalami penurunan 

bagi pendapatan. Pada penelitian ini, berdasarkan observasi, 

modal yang digunakan oleh pedagang, menjadi semakin 

berkurang. Karena modal yang harusnya digunakan untuk 

menambah barang, digunakan untuk biaya hidup sehari – hari.  

 

b. Jam kerja pedagang 

Waktu operasional yang dibatasi oleh pemerintah 

bertujuan untuk mengurangi kontak di antara masyarakat, yang 

otomatis mengurangi jam kerja para pedagang. Pada penelitian 

ini diperoleh hasil bahwa jam kerja pedagang sangat 

mempengaruhi pendapatan para pedangang, karena jam kerja 

yang mereka biasanya dari sekitar Pukul 06.00 – 18.00 WIT 

bahkan yang di kota sampai pada Pukul 20.00 WIT. Yang 

sangat merasakan dampaknya adalah para pedagang yang 

letaknya di dalam akan lebih merugikan pedagang.  

Bukan tidak ada alasan, seperti hasil observasi yang 

dilakukan penelitian ini, bahwa pedagang yang kiosnya berada 

di dalam, susah mendapatkan pembeli, apalagi sekarang. 

Pembeli biasanya buru – buru belanja, sehingga mereka hanya 

memilih kios yang berada di depan atau yang letaknya 

kelihatan.  
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c. Lokasi usaha 

Lokasi usaha juga menentukan pendapatan pedagang, 

apalagi yang letaknya strategis. Hal ini dapat berdampak 

negative dan positif bagi pedagang. Seperti yang ditemukan 

pada penelitina ini, para pedagang mengeluhkan lokasi yang 

mereka tempati selama adanya Virus Corona.  

Mereka mendapatkan pendapatan yang jauh sangat 

berkurang dibandingkan sebelumnya. Mereka yang letak 

usahanya strategis, dapat memberikan keuntungan 

dibandingkan yang lokasi usahanya jauh atau tidak terlihat. 

Namun di sisi lain, jika ada petugas yang datang untuk 

menertibkan para pelaku usaha. 

Yang melakukan pelanggaran, akan secara otomatis 

cepat menutup kios, bahkan para petugas dapat melakukan 

segel usaha untuk sampai waktu yang belum ditentukan. Hal ini 

sangat berdampak bagi pendapatan pedagang.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah karena waktu yang sangat 

singkat, maka peneliti tidak menggunakan indepth interview yang 

dianalisis melalui beberapa indikator saja, seperti pada variabel Virus 

Corona, hanya dengan indikator: social distanting, isolasi, karantina, 

lockdown, serta PDP dan ODP. Sedangkan pada variabel pedagang 

hanya menggunakan tiga indikator, yakni modal, lokasi usaha, dan jam 

kerja. Selain itu, karena masih dalam suasana Wabah Virus Corona, 

maka peneliti masih merasakan kekahawatiran untuk bertemu dan 

melakukan kontak dengan orang lain.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tentang 

Virus Corona yang berdampak pada pedagang yakni menurunnya 

pendapatan pedagang secara drastis selama tiga bulan (Bulan Maret – 

Bulan Juni). Pemerintah melonggarkan kebijakan karena menurut 

observasi, pemerintah tidak mampu membiayai masyarakatnya jika hal 

ini berlarut – larut. 

 

B. Saran 

Saran yang dianggap urgent bagi peneliti, yakni: 

1. Pemerintah tidak perlu terlalu keras kepada masyarakat dengan 

adanya kebijakan Virus Corona, karena akan berdampak pada 

ekonomi masyarakat; 

2. Jika Pemerintah menganjurkan untuk membuka usaha hanya 

setengah hari, yakni dari Pukul 06.00 – 12.00 WIT, atau hingga  

Pukul 14.00 WIT yang pada akhirnya diganti hingga Pukul 18.00 

WIT, akan mengurangi pendapatan dan jika ini berlanjut, akan 

berdampak negatif pada pedagang sendiri, bahkan bagi Pemerintah; 

3. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan nasib masyarakatnya, 

terutama pedagang, yang hidupnya bergantung pada kegiatan sehari 

– harinya di pasar.  
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