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Ikhtiar Melawan

CORONA

Pemerintah terus melakukan segala 
upaya untuk mencegah penyeb-
aran virus COVID-19 di wilayah 
Indonesia. Di samping berperang 
melawan penyebaran virus di kota 

dan daerah, Pemerintah terus memperbarui 
peraturan tentang pembatasan WNA masuk 
wilayah Indonesia.

Baru-baru ini Pemerintah melalui Menteri 
Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan 
Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
pelarangan sementara orang 
asing masuk wilayah 
Indonesia. Regulasi ini 
menjadi pembaruan atas 
Permenkumham nomor 
7 dan 8 yang diterbitkan 
sebelumnya.

Tentu saja bukan tanpa sebab 
Pemerintah harus menerbitkan 
peraturan ini. Dampak wabah 
corona yang terus meluas 
di berbagai negara memaksa 
Pemerintah untuk melindungi 
wilayahnya. Jika pada Februari 
lalu mulai dilakukan pembatasan 
lalu lintas orang keluar masuk wilayah 
Indonesia, kini kita telah masuk 
tahap pelarangan orang asing un-
tuk masuk wilayah Indonesia.

Keseriusan Pemerintah tersu-
rat jelas pada Permenkumham 
nomor 11 Tahun 2020 dengan 
hanya menyisakan bebera-
pa kriteria orang asing yang 
mendesak untuk bisa masuk 
wilayah Indonesia. Selebihnya
ditolak, bahkan permohonan visa pun 
turut dihentikan sementara sampai masa 
pandemi selesai.

Hal ini menjadi ikhtiar bersama bangsa
dalam menekan angka penyebaran 
COVID-19 yang semakin meluas. Petugas 
Imigrasi bersama dengan Petugas Kantor 
Kesehatan Pelabuhan menjadi garda terde-
pan yang menyaring orang masuk wilayah 
Indonesia. Jika sehat dan memenuhi syarat, 
maka akan diizinkan masuk. Sebaliknya jika 
tidak lolos pemeriksaan kesehatan maka 
harus ditolak masuk.

Kita berharap pandemi COVID-19 segera 
berakhir dan pelarangan orang asing ini men-
jadi sebuah ikhtiar di pintu gerbang negeri. 
Semoga.

DARI REDAKSI LAPORAN UTAMA
Seorang Petugas 
Imigrasi sedang 
berjaga di Pos 
Lintas Batas
Negara Entikong 
 

Foto
Pandu Suryo W.

INDONESIA TUTUP 
SEMENTARA
Teks  Muhammad Fijar Sulistyo, Ika Rahmawati

Selama masa
pandemi 
COVID-19, 
Cucu mengung-
kapkan terdapat 
239 orang asing 
yang ditolak
masuk Indonesia

(data per 2 April 2020)
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Pemerintah Indonesia melarang 
sementara orang asing untuk 
memasuki wilayah Indonesia sejak 
Kamis (2/4) pukul 00.00. Hal ini 
termaktub dalam Peraturan Men-

teri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
11 Tahun 2020. Tak hanya mengatur larangan 
orang asing, namun juga memberi kepastian 
hukum terhadap izin tinggal orang asing yang 
tinggal di wilayah Indonesia.

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Cucu 
Koswala selaku Ketua Satgas Pencegahan 
dan Penanganan Permasalahan COVID-19 
di Bidang Keimigrasian menjelaskan, 
sebagaimana disebutkan dalam peraturan 
tersebut, bahwa hal ini untuk mencegah 
penyebaran COVID-19 di wilayah Indonesia. 
Menurutnya, imigrasi menjadi penjaga pintu 
gerbang dalam hal ini sebagai second layer di 
belakang petugas Kantor Kesehatan Pelabu-
han (KKP) Kementerian Kesehatan dalam 
menyaring orang yang akan masuk wilayah 
Indonesia.

“Petugas Imigrasi bisa saja menolak atau 
mengizinkan masuk orang asing, jika sudah 
ada rekomendasi dari KKP apakah dia sehat 
atau tidak, bebas COVID apa tidak. Setelah 
itu, petugas akan memberikan tanda masuk 
atau bahkan menolak kedatangannya,” jelas 
Cucu.

Cucu menambahkan, pelaksanaan pemerik-
saan keimigrasian di bandar udara, pelabu-
han laut, maupun perbatasan darat, tetap 
dilakukan sesuai standar mengacu kepada 
Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015 
Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan 
Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemer-
iksaan Imigrasi. Akan tetapi di masa pandemi 
ini, ditambah lagi dengan Permenkumham 
Nomor 11 Tahun 2020 untuk melarang orang 
asing masuk Indonesia, protokol kedatan-
gan diawali dengan pemeriksaan kesehatan 
oleh KKP, lalu setelah dinyatakan sehat akan 
diperiksa dokumennya oleh Petugas Imigrasi.
“Pasti akan dicek paspor, visa, riwayat perjala-
nan, serta daftar cegah/tangkal dan red notice 
Interpol,” tambah Cucu.

Ada beberapa orang asing yang dilarang ma-
suk yaitu orang asing pemegang ITAS/ITAP 
namun Izin Masuk Kembali-nya telah habis, 
pemegang visa kunjungan atau bebas visa 
kunjungan, pemegang paspor dinas/diploma-
tik, namun izin tinggalnya telah habis masa 
berlakunya, dan pemegang APEC Business 
Travel Card (ABTC).

Selama masa pandemi COVID-19, Cucu me-
ngungkapkan terdapat 239 orang asing yang 
ditolak masuk Indonesia (data per 2 April 
2020). Angka ini diambil dari penolakan yang 
dilakukan oleh Petugas Imigrasi baik di ban-
dara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas.

Pengecualian WNA

Dari keseluruhan orang asing yang dilarang 
masuk wilayah Indonesia, pemerintah masih 
menyisakan orang asing tertentu yang tetap 
diizinkan masuk. Pada pasal 3 menyebut-
kan bahwa pemegang Izin Tinggal Terba-
tas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP), 
pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, 
pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin 
Tinggal Dinas, tenaga bantuan dan dukun-
gan medis, pangan dan alasan kemanusiaan, 
awak alat angkut, serta orang asing yang akan 
bekerja pada proyek strategis nasional menja-
di orang asing yang tetap diizinkan masuk.

Pengecualian ini didasarkan pada kenyata-
an bahwa kehadiran orang asing tersebut 
bertujuan untuk melaksanakan tugas untuk 
kemaslahatan bersama. Cucu mencontohkan, 
seperti pekerja medis, mereka akan memban-
tu petugas medis Indonesia dalam menangani 
COVID-19. Selain itu, awak alat angkut juga 
diizinkan dalam rangka evakuasi WNA untuk 
meninggalkan Indonesia atau membawa 
WNI pulang ke Indonesia.

Akan tetapi, Cucu menjelaskan, keenam 
kriteria orang asing tersebut tetap harus 
memenuhi persyaratan untuk masuk dengan 
melampirkan surat keterangan sehat dalam 
bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di 
masing-masing negara, telah berada 14 (em-
pat belas) hari di wilayah/negara yang bebas 

virus COVID-19, dan pernyataan bersedia 
masuk karantina selama 14 (empat belas) hari 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia.

“Surat keterangan sehat bisa juga dalam 
wujud surat keterangan layak terbang dari 
otoritas yang berwenang yang nantinya akan 
diperiksa oleh KKP,” jelasnya.

Permohonan Visa Dihentikan

Sementara itu permohonan visa bagi orang 
asing yang akan berkunjung ke Indonesia 
juga dihentikan sementara. Cucu men-
erangkan selama masa pandemi COVID-19, 
pengajuan visa dilakukan dengan pengetatan 
melalui penambahan persyaratan sebagaima-
na tercantum dalam Permenkumham Nomor 
3, 7, & 8 tahun 2020. 

Akan tetapi, Cucu menambahkan, dengan 
terbitnya Permenkumham Nomor 11/2020 
pelayanan visa dihentikan sementara untuk 
semua jenis visa. Semua permohonan di-
hentikan, kecuali untuk visa tinggal terbatas 
TKA (Vitas TKA) bagi orang asing yang akan 
bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Adapun daftar Proyek Strategis Nasional 
yang dimaksud mengacu pada Peraturan 
Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,” 
tambah Cucu.

Cucu mengatakan, bagi WNA yang su-
dah mendapat persetujuan visa juga tidak 
dapat digunakan untuk mengambil visa 
di Perwakilan RI sampai dengan pandemi 
COVID-19 dinyatakan berakhir oleh instansi 
yang berwenang. Dalam hal persetujuan visa 
telah habis masa berlaku, orang asing wajib 
mengajukan persetujuan visa baru sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
setelah pandemi COVID-19 berakhir. 

Kebijakan pembatasan pelayanan 
paspor sebagaimana tercantum 
dalam Surat Edaran Direktur 
Jenderal Imigrasi Nomor IMI-
GR.01.01-2114 Tahun 2020 men-

jadi pedoman pelaksanaan pelayanan paspor 
di Kantor Imigrasi selama masa pandemi 
COVID-19. 

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Cucu 
Koswala selaku Ketua Satgas Pencegahan dan 
Penanganan Permasalahan COVID-19 di 
Bidang Keimigrasian menuturkan, Direktorat 
Jenderal Imigrasi telah memberlakukan pem-
batasan layanan paspor untuk mendukung 
program pemerintah dalam memutus rantai 
penyebaran COVID-19, sehingga dapat men-
gurangi interaksi dan berkumpulnya mas-
yarakat dalam area public, serta mengurangi 
kontak langsung Petugas Imigrasi dengan 
masyarakat. Selain itu pembatasan layanan 
paspor ini juga dimaksudkan mengurangi ke-
giatan masyarakat ke luar negeri untuk dapat 
ditunda keberangkatannya. 

Cucu menjabarkan bahwa saat ini sebagaima-
na tujuan dari kebijakan yaitu Kantor Imi-
grasi hanya melayani orang sakit yang tidak 
bisa ditunda penanganannya atas rujukan 
dokter dan orang dengan kepentingan yang 
tidak dapat ditunda. Cucu mencontohkan di 
lapangan nantinya yang dilayani adalah orang 
sakit yang dirujuk ke luar negeri oleh dokter 
yang menanganinya misalnya sakit kronis 

Selama masa
pandemi 
COVID-19, 
APAPO
dinonaktifkan
secara penuh

Kebijakan Pembatasan 
Layanan Paspor di Masa 
Pandemik COVID-19
Teks  Yudhistira Jatmiko, Muhammad Fijar Sulistyo
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dan perlu penanganan leblih lanjut oleh dok-
ter ahli yang berada di RS luar negeri dengan 
pertimbangan tertentu. 

“Contoh lainnya, misalnya ada orang yang 
memiliki kepentingan tertentu yang tidak 
bisa ditunda adalah paramedis atau petugas 
negara untuk melaksanakan kepentingan 
penanggulanan COVID-19 seperti mengam-
bil peralatan medis di luar negeri,” jelas Cucu.

Cucu juga menyinggung tentang banyaknya 
pertanyaan warga masyarakat mengenai 
pelayanan pengambilan paspor.  Dirinya 
menegaskan pengambilan paspor juga dilaku-
kan pembatasan, dikecualikan hanya untuk 
kebutuhan mendesak sebagaimana layanan 
paspor, diberikan oleh petugas yang telah di-
tunjuk dengan tetap memperhatikan norma/
aturan kesehatan dengan standar WHO/pe-
tunjuk pemerintah dalam rangka pencegahan 
COVID-19. 

APAPO Dinonaktifkan Sementara

Sebelum dikeluarkan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2114 
Tahun 2020 masih banyak pemohon yang 
mengajukan permohonan Dokumen Perjala-
nan Republik Indonesia dengan tujuan dan 
alasan yang kurang relevan dan tepat, hanya 
memanfaatkan kosongnya kuota antrean 
pada Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor 
Online (APAPO). 
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Cucu mengatakan, selama masa pandemi 
COVID-19, APAPO dinonaktifkan secara 
penuh. Artinya tidak ada lagi pemohon yang 
dapat mengakses aplikasi tersebut. “Sesuai 
Surat Edaran Dirjenim tersebut di atas bahwa 
pelayanan APAPO atau antrian pendaft-
aran paspor secara online untuk sementara 
dinonaktifkan sampai nanti ada aturan lagi,” 
kata Cucu.

Selain itu, langkah ini secara preventif juga 
melindungi pegawai imigrasi dari persebaran 
COVID-19 dengan tidak melakukan pe-
layanan keimigrasian secara penuh dan turut 
mendukung kebijakan Kementerian Hukum 
dan HAM untuk melakukan work from home 
atau bekerja dari rumah.

Kebijakan ini sangat realistis dan efektif 
mengingat negara-negara lain yang secara 
umum dijadikan tujuan bepergian bagi 
Warga Negara Indonesia, seperti Malaysia, 
Singapura, Arab Saudi, ataupun Tiongkok 
telah menerapkan pembatasan yang cukup 
ketat terhadap lalu lintas orang yang masuk 
negaranya, sehingga tidak ada alasan bagi 
pemohon untuk mengajukan Dokumen 
Perjalanan Republik Indonesia dalam waktu 
dekat. 

Pelayanan Paspor untuk Haji

Pembatasan pelayanan juga menjadi cara 
pemerintah dalam memberikan perlindun-

gan warga negara, karena dengan bepergian 
ke luar negeri dapat meningkatkan risiko 
tertular COVID-19, baik saat di negara 
tujuan atau saat kembali ke Indonesia. Sejalan 
dengan kebijakan ini, Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia, selaku salah satu 
pemangku kepentingan dalam hal pelayanan 
keimigrasian juga menghentikan pelayanan 
proses penempatan Pekerja Migran Indonesia 
mulai tanggal 20 Maret 2020. 

Begitu juga dengan Direktorat Jenderal 
Penyelenggaran Haji dan Umroh Kemente-
rian Agama yang telah menutup sementara 
pelayanan umrah dalam aplikasi Sistem 
Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh 
dan Haji Khusus (Siskopatuh) tanggal 12 Ma-
ret 2020. Tentunya hal ini juga secara efektif 
turut menekan angka permohonan penerbi-
tan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 
di Kantor Imigrasi.

Cucu sepakat dengan penutupan sementa-
ra layanan paspor bagi Jemaah Calon Haji. 
Dirinya mengaku siap mengikuti petunjuk 
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ag-
ama, untuk melayani penerbitan paspor bagi 
para Jemaah Calon Haji. 

“Apabila sesuai instruksi Pemerintah pelak-
sanaan haji dilaksanakan, maka Imigrasi siap 
untuk melaksanakan pelayanan paspor bagi 
Jemaah Calon Haji,” kata Cucu.

LIPUTAN KHUSUS

Usulan PSBB Bisa Jadi Solusi 
COVID-19, Permenkes Nomor 9 
Atur Tata Caranya
Teks  Kementerian Kesehatan RI

Jakarta (4/4) - Baik 
gubernur, bupati, dan 
walikota dapat mengusulkan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) di wilayahnya kepada Ment-

eri Kesehatan. Wilayah yang dapat diusulkan 
untuk PSBB adalah wilayah di mana terjadi 
jumlah kasus atau jumlah kematian akibat 
COVID-19 yang menyebar secara signifikan 
dan cepat ke beberapa wilayah.

PSBB telah diatur dalam Permenkes 
Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Pedoman 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 
Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. 
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan 

RI drg. Oscar Primadi, MPH mengatakan 
PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu 
penduduk dalam suatu wilayah yang diduga 
terinfeksi COVID-19.

“Pembatasan tersebut meliputi peliburan se-
kolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan 
keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat 
atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan 

sosial budaya, pembatasan moda transporta-
si, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus 
terkait aspek pertahanan dan keamanan,” 
katanya di Gedung Kemenkes, Jakarta, Sabtu 
(4/4).

PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi 
terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih 
terdapat bukti penyebaran. Lebih rinci dalam 

Illustrasi
Tim Bhumipura
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 Pelayanan keimigrasian tidak sepenuhnya 
berhenti karena sebagai salah satu bentuk pe-
layanan publik, pelayanan keimigrasian harus 
tetap berjalan baik untuk Warga Negara Indo-
nesia maupun orang asing. Cucu menegaskan 
bahwa negara harus selalu hadir dalam setiap 
sendi kehidupan dalam keadaan apapun. 

Masyarakat harus dapat mengerti bahwa 
pembatasan-pembatasan ini dilakukan untuk 
kebaikan bersama mengingat kita semua 
berperan dalam penanggulangan pandemi 
ini, baik dengan cara pembatasan sosial, tetap 
berada di rumah, dan tidak bepergian jika 
tidak mendesak. 

Masyarakat dapat memanfaatkan media 
sosial dan kanal customer service Direktorat 
Jenderal Imigrasi maupun Kantor Imigrasi 
seluruh Indonesia untuk mengetahui info 
terbaru mengenai kebijakan dan pelayanan 
keimigrasian. Di samping itu, para petugas 
juga tetap disiagakan secara piket bergiliran 
di Kantor Imigrasi.

Melayani 
pemohon yang 
sakit merupakan 
pengecualian da-
lam pembatasan 
pelayanan di 
Kantor Imigrasi 

Foto
Dok. Kanim
Tangerang
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Permenkes itu dijelaskan bahwa sekolah dan 
tempat kerja diliburkan, kecuali bagi kantor 
atau instansi strategis yang memberikan 
pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, 
ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan 
bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, 
perekonomian, keuangan, komunikasi, indus-
tri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan 
kebutuhan dasar lainnya.

Pada pembatasan kegiatan keagamaan, 
dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keag-
amaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri 
keluarga terbatas, dengan menjaga jarak 
setiap orang. Di luar itu, kegiatan keagamaan 
dilakukan dengan berpedoman pada pera-
turan perundang-undangan, dan fatwa atau 
pandangan lembaga keagamaan resmi yang 
diakui oleh Pemerintah.

Terkait pembatasan kegiatan di tempat atau 
fasilitas umum, dilaksanakan dalam bentuk 
pembatasan jumlah orang dan pengaturan 
jarak orang. Terkecuali bagi: a) supermarket, 
minimarket, pasar, toko atau tempat penjual-
an obat-obatan dan peralatan medis kebutu-
han pangan, barang kebutuhan pokok, barang 
penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi; 
b) fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas 
lain dalam rangka pemenuhan pelayanan 
kesehatan; dan c) tempat atau fasilitas umum 
untuk pemenuhan kebutuhan dasar pen-
duduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.
Kemudian pada pembatasan kegiatan sosial 
dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pela-

Pembatasan
kegiatan
lainnya terkait
aspek pertahanan 
dan keamanan 
dikecualikan
dalam rangka
menegakkan 
kedaulatan
negara dan
mempertahankan 
keutuhan wilayah

rangan kerumunan orang, serta berpedoman 
pada pandangan lembaga adat resmi yang 
diakui pemerintah dan peraturan perun-
dang-undangan.

Pembatasan moda transportasi dikecualikan 
untuk: a) moda transpotasi penumpang baik 
umum atau pribadi dengan memperhatikan 
jumlah penumpang dan menjaga jarak antar 
penumpang; dan b) moda transpotasi barang 
dengan memperhatikan pemenuhan kebutu-
han dasar penduduk.

Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek 
pertahanan dan keamanan dikecualikan 
dalam rangka menegakkan kedaulatan negara 
dan mempertahankan keutuhan wilayah, 
dengan tetap memperhatikan pembatasan 
kerumunan orang, serta berpedoman kepada 
protokol dan peraturan perundang-undan-
gan.

“Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
PSBB harus berkoordinasi dengan instansi 
terkait termasuk aparat penegak hukum, 
pihak keamanan, penanggung jawab fasilitas 
kesehatan, dan instansi logistik setempat,” 
kata drg. Oscar.

*Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi 
dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian 
Kesehatan RI
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Misi Kemanusiaan Imigrasi 
Kawal Proses Pemulangan
Ratusan WNA dan WNI 
yang Terimbas Pandemi 
COVID-19
Teks  Millah Nur Chanifah, Muhammad Fijar Sulistyo

KERJA KITA

Lebih dari 100 hari sejak kasus perta-
ma dilaporkan kepada World Health 
Organization (WHO), Coronavirus 
Disease-19 atau COVID-19 kini tel-
ah menjadi global anxiety alias kece-

masan global yang mengancam semua negara 
di seluruh dunia. WHO mencatat hingga 
Jumat (3/4), jumlah kasus positif corona di 
dunia telah menembus angka 1 juta kasus 
yang tersebar di 204 negara. Sebagaimana di-
jelaskan oleh juru bicara Satuan Gugus Tugas 
Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto, 
virus ini merupakan jenis virus baru dan car-
rier nya adalah manusia atau disebut dengan 
human transmission virus.

Di sisi lain, mobilitas atau lalu lintas perger-
akan manusia dalam lingkup antar negara 
merupakan hal paling pokok yang menjadi 
concern utama bagi bidang keimigrasian. 
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Un-
dang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 
selain menjalankan fungsi pelayanan, pen-
egakan hukum, dan fasilitator pembangunan, 
keimigrasian juga memiliki fungsi keaman-
an negara, yang berarti keimigrasian juga 
memegang peranan yang sangat serius untuk 
turut menjaga keamanan negara terhadap 

pandemi ini.
Lockdown yang telah diterapkan di berbagai 
negara, khususnya negara-negara transit, 
berimbas pada tingginya cancelled flight yang 
dialami para wisatawan. Dua hal tersebut 
sangat menyulitkan wisatawan yang ingin 
kembali ke negara mereka. Sebagai contoh, 
Malaysia yang telah menerapkan lockdown 
keseluruhan, Singapura yang menerapkan 
pembatasan melalui isolasi, hingga Thailand 
yang mewajibkan semua pendatang yang ma-
suk memiliki visa mengakibatkan banyaknya 
penerbangan yang dibatalkan, mengingat 
negara tersebut merupakan negara transit 
sebelum para wisatawan pulang ke Eropa. 

Pada akhirnya, kondisi tersebut mendorong 
pemerintah di masing-masing negara untuk 
melakukan penjemputan dan evakuasi war-
ganya.

Immigration Clearance Pada
Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

Tercatat sejak Februari 2020, Pemerintah 
di berbagai negara mulai mengevakuasi 
warganya dari Wuhan, Cina yang kemu-
dian terus menerus berlanjut dan meluas 

Jerman sebanyak 1.486 orang, Prancis 1.096 
orang, dan Belanda 650 orang. Mereka diter-
bangkan melalui Bandara Soekarno Hatta dan 
I Gusti Ngurah Rai.

“Para WNA ini dievakuasi dengan pesawat 
charter yang dibiayai oleh negara yang 
bersangkutan,” kata Nyoman. Kepala Bidang 
Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imi-
grasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Andro 
Eko Putra, menjelaskan bahwa untuk di Bali, 
proses evakuasi juga telah banyak dilakukan, 
khususnya dari negara-negara Eropa.

“Evakuasi sendiri merupakan dampak secara 
global, terutama karena negara transit sudah 
banyak yang ditutup, mengingat banyak 
wisatawan yang menggunakan pesawat Low 
Cost Carier (LCC) yang biasanya transit ke 
Malaysia, Singapura, dan Thailand, sehing-
ga para penumpang pun kesulitan untuk 
mendapatkan maskapai,” jelasnya.

Andro menjelaskan, proses clearance di TPI 
pun sama seperti immigration clearance 
secara umum. Penumpang melewati thermal 
scanner pada saat check in, kemudian mengi-
kuti alur yang sama hingga masuk ke area 
TPI dan langsung ke boarding gate.

“Perlakuan immigration clearance terhadap 
passenger maupun crew keduanya adalah 
sama dan sesuai dengan prosedur yang ber-
laku,” imbuhnya. 

Peran Imigrasi Pada Proses 
Evakuasi WNA dan WNI Turut
Menentukan Keberhasilan 
Misi Kemanusiaan

Evakuasi yang merupakan sebuah misi kema-
nusiaan memerlukan sinergitas berbagai pi-
hak dan melibatkan kerja sama antar negara. 
Imigrasi yang menjadi garda terdepan dalam 
lalu lintas keluar dan masuknya wisatawan 
turut memegang peranan yang sangat penting 
dalam pelaksanaan teknis evakuasi. Andro 
menyampaikan, petugas di TPI akan terus 
disiagakan. Tentunya juga dilengkapi dengan 
proteksi diri mengikuti prosedur kesehatan.

 “Semua petugas dilengkapi dengan masker, 
sarung tangan lateks, serta hand sanitizer di 
setiap counter. Selain itu juga tetap menjaga 

jarak lebih dari 1 (satu) meter dengan pen-
umpang,” jelas Andro.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia No. 11 Tahun 2020 juga telah men-
jadi dasar kebijakan terkait keluar masuknya 
wisatawan dan keberadaan wisatawan asing di 
Indonesia di masa pandemi ini. Sebagaimana 
yang disampaikan oleh Andro, hal terpent-
ing yang menjadi concern utama dalam misi 
kemanusiaan ini adalah bagaimana imigrasi 
khususnya di TPI dapat terus memberi-

Petugas
mengawasi 
pemberangkatan 
WNA yang
akan pulang
ke negaranya 
melalui Bandara
I Gusti Ngurah 
Rai, Bali 
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ke berbagai negara yang mulai terjangkit 
pandemi ini. Merujuk pada data Evacuation 
and Humanitarian Assistance Cargo Op-
erations COVID-19, Direktorat Konsuler 
Kementerian Luar Negeri, sejak hari Sabtu 
(1/2), Pemerintah Indonesia telah melakukan 
evakuasi terhadap 238 WNI dari Wuhan, 68 
ABK Kapal Diamond Princess (28/2), 300 
WNI dari Miami, AS (29/3), 272 WNI dari 
Spanyol (31/3), 183 WNI dari Brazil (29/3), 
248 WNI ABK Kapal Costa Crociere and MSC 
dari Italia (29/3), dan kemungkinan besar 
evakuasi masih akan terus berlanjut selama 
masa pandemi ini.

Kepala Subdirektorat Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi I Gusti Nyoman Rachmat Taufik 
mengatakan, di data perlintasan tercatat su-
dah ada 54.116 WNI yang didominasi Pekerja 
Migran Indonesia yang pulang dari Malaysia 
dan ABK yang pulang dari beberapa negara 
di Eropa dan Amerika (per tanggal 7 April 
2020). 

Sementara untuk evakuasi WNA, Nyoman 
mengatakan hingga per tanggal 7 April 2020, 
terdapat 5.417 WNA yang telah dievakua-
si dari Indonesia. Jumlah terbanyak yaitu 

kan kemudahan dan mempercepat proses 
immigration clearance berdasarkan ketentuan 
yang berlaku, sehingga proses evakuasi baik 
WNA maupun WNI dapat berjalan lancar 
dan berhasil. 
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Tetap Melayani
Meski Dari Rumah

Teks  Ningsi Demanto

Pertanyaan yang 
masuk ke kanal 
online didominasi 
oleh pertanyaan 
seputar kebija-
kan keimigrasian 
selama pandemi 
COVID-19

Pegawai di lingkungan Direktorat 
Jenderal Imigrasi memulai untuk 
bekerja dari rumah, tak terkec-
uali petugas di bagian pelayanan 
informasi Direktorat Lalu Lintas 

Keimigrasian dan Direktorat Izin Tinggal 
Keimigrasian. Jika dalam kesehariannya 
melaksanakan tugas sebagai petugas infor-
masi di loket customer service lantai dasar 
gedung Ditjen Imigrasi, di masa pandemi 
COVID-19 ini, kedua Direktorat Teknis 
tersebut membuka kanal pelayanan informasi 
online melalui email dan pesan Whatsapp.

Kepala Subdirektorat Visa Agung Wibowo 
mengatakan, untuk pelayanan informasi 
terhadap visa tercatat tak kurang dari 100 
permintaan informasi dari masyarakat masuk 
setiap harinya, bahkan pada tanggal 30 
Maret 2020 tercatat 504 pemohon informasi 
terlayani. 

“Pada 30 Maret kami mencatat permohonan 
layanan informasi melalui Whatsapp seban-
yak 246 permohonan, email sebanyak 250 
permohonan dan Layanan Informasi ABTC 
online sebanyak 6 (enam) permohonan,” 
ujarnya.

Bowo, sapaan akrab Agung Wibowo men-
gungkapkan, pertanyaan yang masuk ke kanal 
online didominasi oleh pertanyaan seputar 
kebijakan keimigrasian selama pandemi 
COVID-19. 

“Pertanyaan paling banyak tentang kebijakan 
Pemerintah seputar masuk dan keluar orang 
asing ke wilayah Indonesia. Selain itu juga 
banyak pertanyaan mengenai tahapan proses 
pengajuan visa orang asing,” ungkap Bowo. 
Bowo menambahkan bahwa Direktorat Lalu 
Lintas Keimigrasian berkomitmen untuk 

merespon dengan cepat dan menyelesaikan 
pertanyaan yang masuk di hari yang sama 
selama diajukan di hari kerja pada pukul 
08.00-16.00 dengan metode FIFO (First In 
First Out) dan berharap bahwa model pe-
layanan ini dapat menjadi percontohan bagi 
layanan informasi di tempat lainnya selama 
masa pandemi ini.

Bagi masyarakat yang membutuhkan in-
formasi mengenai visa dapat mengirimkan 
pertanyaan lewat email  ke visa@imigrasi.go.id 
dan WA chat ke nomor 082113767654, se-
dangkan untuk pertanyaan mengenai ABTC 
dapat mengirimkan email ke visa@imigrasi.
go.id, abtc.imigrasi.com, juga WA ke nomor 
087887565558.

Pelayanan Informasi Izin Tinggal 
Keimigrasian

Hal yang sama juga dilakukan oleh Direktorat 
Izin Tinggal Keimigrasian yang turut mem-
buka kanal online bagi pemohon informasi 
melalui email dan Whatsapp. Kepala Subdi-
rektorat Izin Tinggal Keimigrasian Burhanu-
din menjelaskan dengan adanya pelayanan 
informasi online melalui kanal-kanal tersebut 
diharapkan baik WNI dan WNA yang 
membutuhkan informasi mengenai layanan 
maupun kebijakan keimigrasian di tengah 
pandemi COVID-19 ini tetap terlayani 
dengan baik tanpa harus keluar dari tempat 
kediaman masing-masing. 

Langkah ini diambil sebagai upaya men-
dukung anjuran Pemerintah untuk melaku-
kan physical distancing, agar penyebaran virus 
COVID-19 dapat diminimalisir. Bagi pegawai 
di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, 
langkah ini sebagai aksi nyata, agar pegawai 

tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelayan 
publik. 

“Jadi, meski bekerja dari rumah, para petugas 
di Direktorat Izin Tinggal tetap menjalankan 
tugasnya melayani permintaan informasi 
seputar izin tinggal dari masyarakat,” jelas 
Burhan.

Masyarakat bisa menyampaikan permohonan 
informasi melalui email ke info.direktorat.in-
talkim@gmail.com maupun melalui Whatsapp 
081385202260 dengan mencantumkan jenis 
layanan Izin Tinggal Keimigrasian yang 
diajukan beserta nama pemohon pada subjek 
email.

Sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jender-
al Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia Nomor SEK-04.OT.02.02 Tahun 2020 
Tentang Penghentian Sementara Kegiatan 
Perkantoran, yang menjelaskan bahwa setiap 
unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia, agar menghentikan 
semua kegiatan perkantoran sementara wak-
tu, menutup fasilitas operasional, dan bekerja 
dari rumah.

Disusul dengan Nota Dinas Plt.Direktur 
Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting Nomor IMI-
UM.01.01-2296 tentang Penghentian Semen-
tara Kegiatan Perkantoran, dalam Rangka 
Mencegah Penyebaran Wabah Coronavirus 
Disease (COVID-19) di lingkungan Direk-
torat Jenderal Imigrasi. 

Nota tersebut menerangkan tentang upaya 
pencegahan penyebaran wabah Coronavirus 
Disease (COVID-19) dan menginstruksikan 
kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal 
Imigrasi untuk melaksanakan bekerja dari ru-
mah (work from home). Terhitung mulai hari 
Kamis, 26 Maret 2020 s.d. batas waktu yang 
ditentukan kemudian, tetap melaksanakan 
tugas dan fungsi masing-masing dengan baik. 
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Lima Orang WNI Divonis Bersalah
dalam Kasus Penyelundupan

TKI Non Prosedural ke Malaysia
Teks  Achmad Nur Saleh

TKI ilegal tersebut 
berangkat dari 
Malaysia dengan 
menggunakan 
kapal nelayan 
melalui jalur tikus

Lima orang terdakwa kasus 
penyelundupan manusia divo-
nis bersalah oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Bengkalis pada 
Selasa (24/3). Terdakwa divonis 

oleh Majelis Hakim dengan terbukti secara 
sah telah melakukan tindak pidana keimi-
grasian Pasal 120 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Keimigrasian (Penyeludupan 
Manusia) dengan Petikan Keputusan Nomor 
67/Pid.Sus/2020/PN Bls. Kelima terdakwa 
tersebut masing-masing divonis 5 (lima) 
tahun penjara dan denda 500 juta rupiah 
subsider kurungan 1 (satu) bulan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bengkalis 
Dimas Pramudito, mengungkapkan kasus ini 
bermula dari penangkapan 12 Tenaga Kerja 
Indonesia ilegal dari Malaysia tujuan Teluk 
Lecah Selat Morong Bengkalis oleh Lanal 
Dumai di Perairan Selat Morong Bengkalis. 
TKI ilegal tersebut berangkat dari Malaysia 
dengan menggunakan kapal nelayan melalui 
jalur tikus. 

TKI ilegal dibawa oleh 5 (lima) orang WNI 
yaitu Badrol, Masdianto, Syahrial, Johari, dan 
Eka Kurniawan dari Malaysia menuju ke In-

donesia. Dalam perjalanan mereka kemudian 
diamankan oleh Lanal Dumai karena diduga 
melanggar hukum. 

“Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian 
mereka dibawa ke Lanal Dumai untuk selan-
jutnya diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II 
TPI Bengkalis. Awalnya sempat diserahkan 
ke Kanim Dumai, tapi karena masuk wilayah 
kerja kanim kami, jadi kami jemput di Lanal,” 
ungkap Dimas.

Setelah dilakukan gelar perkara dan didukung 
dengan bukti-bukti yang cukup, maka melalui 
keputusan Kepala Kantor Bengkalis yang me-
netapkan kelima orang tersebut sebagai ter-
sangka yang diduga melanggar tindak pidana 
keimigrasian. Dimas menjelaskan, 5 (lima) 
orang dikenakan 120 ayat 1 Undang-undang 
Nomor 6 tahun 2011 tentang Kemigrasian. 

“Kasus ini disidik oleh para Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) yang berasal dari Kanim 
Bengkalis, selanjutnya dilimpahkan ke Kejari 
Bengkalis, dan alhamdulillah sudah divonis 
oleh PN Bengkalis,” jelas Dimas. 

Proses Pemerik-
saan 5 WNI
Yang diduga 
membawa PMI 
Ilegal Menuju 
Malaysia
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Bengkalis
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WFH dan
Terjaganya
Kinerja
Teks 
Wakhid Aprizal Ma’ruf
(ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta)

Instansi butuh publikasi pembatasan layanan keimigrasian? Buka laptop, susun 
infografis dan narasinya, konsultasikan ke atasan langsung via WA, dan publikasi 
siap diunggah. Masyarakat butuh informasi keimigrasian selama tanggap darurat? 
Siapkan media sosial di ponsel plus bawa pulang gawai milik kantor dengan nomor 
help desk yang terpasang, dan petugas pun siap melayani 24 jam. 

Kepala Kantor butuh konferensi pers? Hubungi wartawan via WA, kerja sama dengan 
petugas piket untuk mengatur jarak (physical distancing), dan pelaksanaan di kantor, serta 
sebarkan materi rilis pers yang sudah diketik di rumah via WA. 
Inilah sekelumit pekerjaan seorang pegawai bidang kehumasan yang bertugas di seksi 
Teknologi dan Informasi Keimigrasian sebuah Kantor Imigrasi (maupun di subbagian 
Humas Direktorat Jenderal Imigrasi) selama bekerja dari rumah dalam masa tanggap 
darurat COVID-19.

Penyebaran COVID-19 yang makin masif memaksa para pegawai imigrasi bekerja dari 
rumah sebagai imbas pembatasan pelayanan keimigrasian sesuai Surat Edaran Plt. Dirjen 
Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2114 tahun 2020. Sebagai bagian dari Kementerian 
Hukum dan HAM yang sudah menerapkan e-government, sebenarnya tidak ada kesu-
litan bagi pegawai imigrasi dalam menjalankan WFH. Absensi mandiri dan pelaporan 
kinerja melalui SIMPEG, hingga persuratan melalui SUMAKER sudah menjadi makanan 
sehari-hari dan diterapkan dengan baik selama WFH.

WFH di Masa Pandemi COVID-19 

WFH sendiri didefinisikan ahli sebagai pekerjaan berbayar yang dilakukan dari rumah 
dengan durasi minimal 20 jam per minggu. Sebagian besar satuan kerja keimigrasian 
menganut 5 (lima) hari kerja, artinya bekerja 4 (empat) jam sehari sudah memenuhi 
definisi ini. WFH dipilih karena dapat menjaga jarak sosial dengan mengurangi mobilitas 
orang, menjaga jarak fisik, dan mengurangi kerumunan orang. Perjalanan dari rumah 
ke kantor akan berpotensi untuk bertemu dan berdekatan dengan banyak orang yang 
berisiko meningkatkan penularan COVID-19.

Sejumlah penelitian mengafirmasi hubungan antara WFH dengan produktivitas kinerja. 
Sebuah studi selama 2 (dua) tahun dari Nicholas Bloom, profesor dari Stanford University, 
menemukan bahwa WFH ternyata membantu pegawai bekerja memenuhi waktu kerjanya 
dengan terhindar dari keterlambatan di jalan, meningkatkan kehadiran pegawai dalam 

Sebelum ada
kebijakan WFH, 
petugas humas
sudah biasa
memonitor
media sosial
instansi selama
24 jam apabila 
ada urgensi.

pekerjaannya hingga 50 persen karena tidak 
mudah sakit, dan menghemat operasional 
sewa kantor hingga 2000 Dolar AS per tahun 
(studi dilakukan di Shanghai, Tiongkok). 
Studi lainnya, WFH ternyata berimplika-
si positif pada kinerja tugas-tugas kreatif, 
namun negatif pada pekerjaan monoton. 
Kemudian, muncul pertanyaan apakah WFH 
berpengaruh terhadap kinerja sehari-hari, 
utamanya di bidang Kehumasan yang menun-
tut kerja kreatif?

WFH sendiri sebenarnya sudah direncanakan 
oleh Kementerian PAN-RB. Kepala Biro 
Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik 
KemenPAN-RB Andi Rahadian menyam-
paikan, bahwa rencana WFH tersebut masih 
dalam tahap pembahasan. Berkat pandemi 
COVID-19, rencana tersebut ternyata 
berjalan lebih cepat. Pegawai kehumasan ter-
masuk salah satu yang dirumahkan bersama 
ribuan pegawai lainnya di bidang pelayanan 
dan administrasi.

Namun di imigrasi sendiri, bisa dibilang 
pegawai kehumasan paling siap untuk WFH. 
Sebagai tulang punggung citra positif Ditjen 
Imigrasi, pegawai kehumasan sudah biasa 
bekerja di luar kungkungan meja dan kubikel 
ruangan. Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi 
Achmad Nur Saleh mengatakan, sebelum ada 
kebijakan WFH, petugas humas sudah biasa 
memonitor media sosial instansi selama 24 
jam apabila ada urgensi. 

“Hari libur sekalipun bukan menjadi halan-
gan karena kegiatan instansi baik di dalam 
maupun luar kantor yang berlangsung di luar 

hari kerja juga terus dikawal,” kata Achmad.
Setelah WFH berjalan, sebagaimana dijelas-
kan di awal tulisan, sebagai pegawai kekinian 
yang akrab dengan teknologi, jarak juga 
bukan halangan, karena pembuatan publikasi 
kehumasan bisa dilakukan di rumah, semua 
kegiatan bisa dikoordinasikan melalui aplikasi 
WhatsApp, bahkan bisa mengakses jarak jauh 
(remote) komputer kantor jika dibutuhkan. 
 
Tetap Produktif Selama WFH

Achmad mengungkapkan, kinerja kehumasan 
tidak menurun selama pelaksanaan WFH 
yang sudah mulai digelar sejak minggu kedua 
bulan Maret. Achmad mengambil contoh 
sederhana dari akun media sosial @ditjen_
imigrasi yang sudah menghasilkan 28 buah 
publikasi selama 2 (dua) minggu pelaksanaan 
WFH hingga akhir Maret 2020. 

Sementara itu, kantor imigrasi lain yang juga 
berada di episentrum COVID-19 juga tetap 
menunjukkan keaktifan kehumasan, misalnya 
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dengan 21 
publikasi dan Jakarta Utara dengan 30 pub-
likasi dalam periode yang sama. Keaktifan ini 
bahkan belum menghitung jumlah interaksi 
yang datanya tersedia dalam insight mas-
ing-masing akun.

Keaktifan kehumasan juga dicerminkan 
dari keaktifan publikasi media massa terkait 
imigrasi yang menjadi salah satu tupoksi. Jika 
anda mengetik “imigrasi” di kolom pencar-
ian berita Google, di halaman pertama saja 
sudah ada 16 berita dari Direktorat Jenderal 
Imigrasi dan berbagai Kantor Imigrasi di 

daerah dalam 1 (satu) minggu terakhir. Keak-
tifan respon dari imigrasi terhadap tuntutan 
masyarakat akan informasi menjadi pent-
ing di tengah cepatnya peningkatan situasi 
pandemi. 

“Isu-isu seperti pembatasan pelayanan 
keimigrasian, Permenkumham terkait lalu 
lintas orang asing, sampai kebijakan antisipasi 
COVID-19 di masing-masing kantor penting 
untuk diketahui masyarakat,” ujar Achmad.

Jadi, kinerja di atas menjadi bukti bahwa 
kinerja kehumasan tidak terganggu dengan 
adanya WFH. Kinerja kreatif yang diemban 
oleh pegawai kehumasan ternyata tidak ter-
pengaruh dengan perpindahan tempat kerja 
dari kantor menjadi rumah. Bahkan, kreati-
vitas dan produktivitas dapat terjaga seperti 
yang sudah disebutkan di salah satu sumber 
di atas. Sehingga, WFH tidak memengaruhi 
kontribusi kehumasan imigrasi baik bagi 
instansi maupun masyarakat.

Jika nantinya implementasi WFH sudah 
menjangkau Direktorat Jenderal Imigrasi, 
pegawai kehumasan atau seksi TIK bisa 
menjadi pilot project untuk perluasan WFH 
di seluruh instansi pemerintahan. Meskipun 
begitu, perlu ada perhatian di penganggaran 
operasional yang rata-rata ditanggung sendiri 
oleh pegawai mulai dari biaya internet hingga 
peralatan, perlu ada revisi anggaran, jika 
WFH sudah benar-benar berjalan agar pega-
wai tidak mengandalkan kocek pribadinya 
dalam memenuhi tugas negara. 

KEBIJAKAN
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Kebijakan Publik
di Australia terhadap

Pandemi COVID-19
Teks  Ridwan Arifin

(Dosen Politeknik Imigrasi)

Setelah melakukan
penutupan
perbatasan
negara, Australia 
menerapkan states 
borders (penutupan
perbatasan negara 
bagian) atau
menutup perbatasan 
setiap provinsi yang
dijaga oleh polisi 
negara bagian.

Virus corona atau dikenal dengan 
COVID-19 yang bermula dari 
endemik di Wuhan, Tiongkok 
pada Desember 2019, menyebar 
dengan cepat ke seluruh negara. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meng-
umumkan kejadian ini menjadi pandemi 
tanggal 11 Maret 2020. Persebaran virus ini 
terdeteksi dengan transmisi dari manusia 
ke manusia. Gejalanya pun mirip dengan 
flu biasa, seperti suhu tubuh tinggi, meri-
ang, batuk kering, kelelahan, sakit kepala, 
hidung tersumbat, dan kesulitan bernafas 
(pneumonia), bahkan ada beberapa orang 
terdeteksi tanpa gejala. Kasus virus corona ini 
terus meningkat di sejumlah negara terma-
suk laporan kematian akibat virus ini, juga 
laporan kesembuhan dari virus ini. Pandemi 
virus corona ini berdampak langsung pada 
perekonomian dunia, industri pariwisata, 
politik, pendidikan, sosial, budaya, lingkun-
gan, bahkan rasisme.  

Protokol WHO

WHO memberikan protokol untuk pence-
gahan persebaran virus walaupun kebijakan 
pemerintah di setiap negara berbeda-beda. 
Pencegahan persebaran virus meliputi cuci 
tangan dengan sabun, pernapasan higienis 
(respiratory hygiene), pembatasan interaksi 
sosial (social distancing), dan isolasi mandi-
ri (self-isolation). Kebijakan lainnya dapat 
berupa karantina wilayah atau pembatasan 
wilayah (lockdown), evakuasi warga negara 
dari suatu negara, penyemprotan disinfektan, 
dan pemusnahan binatang yang bermasalah. 

Kebijakan dan Tindakan
Pemerintah Australia
 
Dikutip dari laman https://www.health.gov.
au/, dari 22 Januari 2020 sampai dengan 
29 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi 
sebanyak 3809 dengan 14 orang meninggal 
dunia, dan sudah lebih dari 209.000 orang 
melakukan tes kesehatan untuk deteksi 
COVID-19. 

Di awal Maret 2020, pemerintah Australia 
melalui Perdana Menteri Scott Morrison 
mengumumkan kebijakan publik dalam pen-
anganan persebaran virus corona yang sema-
kin meningkat. PM Scott Morrison mengel-
uarkan kebijakan larangan berkumpul dalam 
ruangan yang dihadiri lebih dari 100 orang 
(100+ indoor ban), di luar ruangan lebih dari 
500 orang (500+ outdoor ban), bekerja dari 
rumah, kuliah daring, pembatasan kunjungan 
ke fasilitas panti jompo, pembatasan interaksi 
sosial berjarak 1,5 meter (jika memungkink-
an), serta tidak berjabat tangan atau berpe-
lukan. 

Sementara itu, pemerintah juga menyediakan 
tes kesehatan COVID-19 gratis di rumah 
sakit yang telah ditetapkan, anak sekolah 
tetap masuk (sekolah tidak diliburkan), serta 
masih berjalannya pelayanan publik, trans-
portasi umum, dan pasar swalayan. Untuk 
tindakan dan kebijakan berikutnya dapat 
diunduh di laman ini:
https://www.health.gov.au/news/update-on-coro-
navirus-covid-19-measures-from-the-prime-min-
ister-0 dan https://www.australia.gov.au/.

Sumber: www.todayshow.com.au (diakses 22 Maret 2020)

Konter Tempat 
Pemeriksaan 
Imigrasi
di Bandara 
Soekarno Hatta 
yang masih 
beroperasi

Foto
Dok. Humas
Imigrasi Soetta

Penyajian Data Statistik
 
Laman Departemen Kesehatan Australia https://www.
health.gov.au/ yang diakses tanggal 29 Maret 2020, men-
yajikan data statistik yang dinamis tentang jumlah kasus 
secara nasional dan daerah. Data kedua terkait grafik kasus 
baru dan kasus secara kumulatif per minggu. Data ketiga 
berupa data di tiap negara bagian dan sumber transmisinya 
baik dari luar negeri, dalam negeri (kontak dengan PDP/
ODP), dalam negeri (tak dikenal sumber persebaran), dan 
dalam investigasi. Data keempat berisi PDP/ODP yang 
terpapar dari luar negeri berdasarkan negara yang pernah 
dikunjungi. Data kelima memuat jumlah kasus berdasarkan 
usia dan jenis kelamin.

Berikut adalah data statistik dalam bentuk diagram dan 
grafik dari Departemen Kesehatan Australia bersum-
ber dari https://www.health.gov.au/news/health-alerts/
novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavi-
rus-covid-19-current-situation-and-case-numbers: 
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Jumlah Kasus Baru dan Kumulatif BerdasarkanTanggal Konfirmasi
 

 

Jumlah Positif COVID-19 Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Sumber Transmisi COVID-19 dan Total Kasus di Negara Bagian dan Teritori

Jumlah WN Australia Terinfeksi COVID-19 di Luar Negeri
Berdasarkanasal Wilayah (Benua)
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Kebijakan Penutupan
Perbatasan Negara 
(Closed Border Policy)

Merujuk pada data tersebut, lebih dari 50% 
warga vAustralia tertular virus corona di luar 
negeri dan membawanya masuk ke seluruh 
negara bagian di Australia. Persentase terbe-
sar penularan virus corona ke WN Australia 
meliputi mereka dari negara-negara di Eropa, 
kedua dari benua Amerika, dan ketiga berasal 
dari Asia Tenggara. Pergerakan orang terse-
but masuk ke wilayah Australia melalui pintu 
masuk negara seperti bandara dan pelabuhan 
internasional. 

Akhirnya, pemerintah mengambil keputusan 
untuk menutup perbatasan internasional di 
setiap bandara dan pelabuhan internasional, 
kecuali bagi WN Australia yang akan kemba-
li/pulang diberikan izin masuk ke Australia. 
Setelah melakukan penutupan perbatasan 
negara, Australia menerapkan states borders 
(penutupan perbatasan negara bagian) atau 
menutup perbatasan setiap provinsi yang 
dijaga oleh polisi negara bagian. 

Setelah itu, negara bagian melakukan karan-
tina wilayah (lockdown) tahap pertama dan 
tahap kedua, diikuti dengan tes massal (rapid 
test). Implementasi kebijakan ini diawasi oleh 
pihak pemerintah dengan bantuan pihak ke-
polisian dan militer untuk penegakan hukum.

Setelah melakukan penutupan perbatasan 
negara dan karantina wilayah, pemerintah 
Australia mengeluarkan paket stimulus 
ekonomi untuk membantu ekonomi makro, 
menengah, dan mikro. 

Perumusan Kebijakan Pemer-
intah Australia

Pemerintah Australia terus mengambil 
langkah-langkah efektif dalam penanganan 
penularan COVID-19, mulai dari kebijakan 
bersifat umum, khusus, maupun individu. 
Pemerintah Australia juga menerapkan tinda-
kan berbeda setiap minggunya sejak Februari 
2020 berupa imbauan, kewajiban, larangan, 
pengawasan, hingga tindakan tegas berupa 
denda. 
Alhasil, walaupun jumlah kumulatif ka-
sus meningkat, konfirmasi kasus barunya 
menurun, dan tingkat kematian (death rate) 
di bawah 1%. Tingkat efektivitas kinerja 
pemerintah Australia belum dapat dibahas 

di sini karena laporan kinerja (performance 
measurement) belum dipublikasikan secara 
resmi.
 
Sebagai catatan, sebelum dilanda wabah virus 
corona, bulan November 2019 sampai dengan 
Januari 2020, Australia mengalami keba-
karan hutan (bushfire) yang sangat dahsyat 
dan berdampak pada lingkungan, kebakaran 
permukiman, serta korban jiwa. Australia 
mengambil kebijakan strategis, efektif, dan 
tegas untuk menangani bencana alam ter-
parah dalam sejarah Australia ini. Hasilnya, 
bencana alam ini dapat diselesaikan dengan 
baik dengan langkah penanganan yang strate-
gis dan efektif. 

Lantas, bagaimana cara pemerintah Australia 
dalam merumuskan kebijakan dan mengam-
bil keputusan?

Dua Pendekatan dalam
Perumusan Kebijakan

Pada tahapan kebijakan (policy stages), pe-
merintah Australia mengambil dua pendekat-
an dalam perumusan kebijakan (policy formu-
lation). Pertama, pendekatan positivisme atau 
positivist dengan paradigma ekonomi melipu-
ti distribusi, kesejahteraan, dan pengetahuan. 
Kedua adalah pendekatan pasca-positivisme 
atau post-positivist, yang bersumber dari 
perspektif internal dan eksternal termasuk 
pemangku kepentingan yang mencakup dua 
unsur: praktis dan kontekstual.

Sebelum perumusan kebijakan dan analisis 
kebijakan, pemerintah Australia melibatkan 
tiga lensa perspektif dari elemen berbeda 
(Head, 2008, p.11), yakni perspektif ilmiah 
(peneliti), perspektif praktik dan konsep 
(praktisi), dan perspektif keputusan politik 
(politisi). 

Implementasi
Evidence-Based Policy

Dalam hal pemutusan persebaran wabah 
virus corona, pemerintah Australia mem-
pertimbangkan rekomendasi dari tiga lensa 
perspektif tersebut. Setelah itu, pemerintah 
menerapkan evidence-based policy, yang 
kemudian diikuti dengan menerbitkan kebi-
jakan perekonomian nasional. Pendekatan 
seperti evidence-based policy adalah kebijakan 
berbasis data. 

Pengumpulan data ini berasal dari data 
ekonomi, sosial, politik untuk mengkaji 
dampak dan hasilnya (Amy, 1984, p.208). 
Kebijakan ini juga mencari hubungan antar 
variabel, yakni perspektif, kegiatan, lingkun-
gan, sosial, dan budaya (Crossan, 2003) baik 
dari pihak internal maupun eksternal, yang 
akan dijadikan sebagai bahan pertimban-
gan untuk mengambil langkah praktis dan 
strategis selanjutnya. Data ini merupakan 
data kualitatif berupa permasalahan sosial, 
budaya, politik, perilaku, kesehatan, pendi-
dikan, dan tata nilai.

Sebagai penutup, pemerintah Australia 
menerapkan pendekatan empiris, prak-
tis, dan kontekstual berdasarkan data dari 
pihak internal dan eksternal dengan model 
evidence-based policy. Kemudian, pemerin-
tah mengambil pendekatan perekonomian, 
seperti aspek kesejahteraan rakyat, pasar, 
komoditi, barang, jasa, industri pariwisata, 
ekonomi makro, dan mikro. 

Dua pendekatan ini menggunakan data yang 
valid, ilmiah, dan akuntabel sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
dan kebijakan publik. Pemerintah Australia 
melibatkan lembaga riset dan pihak kampus 
untuk membuat kajian ilmiah terkait perma-
salahan ini.  

Berikut hasil riset dari University of Sydney 
Maret 2020 yang menyatakan bahwa semakin 
tinggi tingkat kepatuhan masyarakat (di atas 
80%), semakin menurun jumlah persebaran 
virus corona sampai 100 hari ke depan. 

Sumber: University of Sydney Maret 2020

Intinya, kerja dari rumah (work from home), tetap di rumah (stay at home), dan kepatuhan dengan protokol atau 
instruksi pemerintah Indonesia merupakan cara terbaik dalam mendukung kebijakan pemerintah (apa pun itu) 
untuk memutus persebaran COVID-19 di Indonesia. Jaga kesehatan, keselamatan, dan tetap waspada!
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EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
WORK FROM HOME 

DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH

Teks  Petra Larosa Purba
(Analis Kepegawaian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia)

Bekerja dari rumah atau dalam 
bahasa Inggris disebut work 
from home (WFH) belakangan 
ini sering menjadi perbincangan 
di kalangan para pekerja. WFH 

merupakan kegiatan pekerja kantoran yang 
melakukan tugasnya dari rumah. Artinya 
mereka tetap “bekerja” namun hanya tem-
patnya saja yang berbeda. Untuk beberapa 
pekerjaan ‘bebas’ hal ini tentu sangat lumrah 
untuk dilaksanakan. Namun, bagi Aparatur 
Sipil Negara (ASN), WFH adalah hal asing 
yang patut dipertanyakan efektivitasnya. 

Pada bulan Agustus 2019, 
sebenarnya Kementerian 
Pemberdayaan Aparatur 
Sipil Negara dan 
Reformasi Birokrasi 
(Kementerian PAN-

RB) sempat mengeluarkan wacana untuk 
ASN yang berprestasi mendapatkan reward 
untuk dapat bekerja dari rumah. Wacana 
tersebut muncul seiring dengan perkemban-
gan teknologi yang memudahkan pegawai 
untuk melakukan pekerjaannya bahkan dari 
rumah. 

Namun pada saat itu, dikutip dari laman tirto.
id, Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan 
hal tersebut masih menjadi wacana yang 
belum dapat terlaksana dalam waktu dekat. 

Senada dengan hal tersebut, 
Kepala Badan Kepega-

waian Nega-
ra, Bima 

Haria Wibisana juga mengatakan bahwa 
kemungkinan ASN bisa bekerja dari rumah 
baru dapat terlaksana sekitar 20 tahun lagi.

Ternyata, lebih cepat daripada yang dibayang-
kan, WFH harus terlahir secara prematur 
di kalangan Aparatur Sipil Negara, terkait 
dengan meningkatnya penyebaran Coro-
navirus Disease (COVID-19) di Indonesia. 
Dengan memperhatikan pernyataan dari 
World Health Organization (WHO) bahwa 
COVID-19 sudah menjadi pandemi global, 
Presiden Republik Indonesia segera menya-
takan penyebaran COVID-19 sebagai Ben-
cana Nasional (Bencana Non-Alam). Untuk 
itu, Presiden segera menyusun kebijakan yang 
memungkinkan sebagian ASN untuk dapat 
bekerja dari rumah dan melakukan penye-

suaian sistem kerja ASN di lingkungan 
instansi pemerintah 

OPINI

dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 Tentang 
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil 
Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 
COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerin-
tahan.

Pemanfaatan Teknologi 

WFH tentunya memiliki dampak positif dan 
negatif terhadap ASN di Lingkungan Instansi 
Pemerintahan. Dampak positifnya, ASN 
dapat lebih mengoptimalkan kinerja dengan 
efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya 
teknologi, waktu dan jarak tak lagi menjadi 
masalah karena ASN dapat melakukan rapat 
secara teleconference atau video conference 
dan mengerjakan pekerjaan yang sebagian 
besar sudah berbasis teknologi yang dapat 
dilakukan secara online.  

ASN juga dapat mengerjakan pekerjaan den-
gan suasana yang lebih nyaman dan rileks, 
karena suasana rumah memberi kesan lebih 
santai. Akan tetapi, WFH juga dapat memberi 
dampak negatif yaitu pegawai perlu adaptasi 
dalam melakukan manajemen waktu antara 
pekerjaan dan kehidupan pribadi. Misalnya 
saja fokus untuk bekerja yang sulit didapat, 
karena tidak ada batasan antara pekerjaan 
dan kehidupan pribadi.

Untuk meminimalisir dampak negatif 
yang dapat terjadi saat ASN melaksanakan 
pekerjaan dari rumah tentunya dibutuhkan 
supervisi dari atasan langsung terkait capaian 

kinerja pegawai. Hal ini sudah difasilitasi oleh 
biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan 
HAM dengan adanya aplikasi Sistem Infor-
masi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). 
Pegawai dapat mengisi jurnal kerja harian 
yang juga dinilai oleh atasan langsung setiap 
harinya dan melakukan absensi mandiri 
(tentatif) di rumah masing-masing selama 
masa pandemi.

Pertanyaan besarnya adalah apakah WFH 
dapat berjalan secara efektif di kalangan ASN 
secara umum dan ASN di lingkungan Direk-
torat Jenderal Imigrasi secara khusus? Pelak-
sanaan WFH bagi ASN yang tidak bekerja 
di bidang pelayanan publik tentunya akan 
lebih mudah terlaksana dibanding dengan 
ASN yang bekerja di bidang pelayanan publik 
terutama di lingkungan Direktorat Jenderal 
Imigrasi. Pelayanan WNI maupun WNA 
akan sulit dilaksanakan tanpa bertatap muka. 

Terkait layanan keimigrasian dalam rangka 
pencegahan penyebaran COVID-19, Direk-
torat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat 
Edaran Nomor: IMI-GR.01.01-2114 Tahun 
2020 Tentang Pembatasan Layanan Keimi-
grasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran 
COVID-19 di Lingkungan Kantor Imigrasi. 
Pada Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa 
layanan antrian paspor online dinonaktifkan, 
pelayanan dibatasi dengan memprioritaskan 
kebutuhan mendesak (orang sakit yang tidak 
dapat ditunda penanganannya dan orang 
dengan kepentingan yang tidak dapat ditun-
da) dan orang asing yang memasuki wilayah 
Indonesia setelah tanggal 05 Februari 2020. 

Orang asing tersebut tidak perlu mengajukan 
permohonan izin tinggal keadaan terpaksa, 
karena apabila izin tinggal telah melewati 
batas waktu (overstay) akan diberikan beban 
tarif nol rupiah.

Pada akhirnya, WFH sejauh ini hanyalah 
merupakan salah satu upaya untuk pence-
gahan penyebaran COVID-19. Atau dapat 
dikatakan hanya dalam keadaan darurat saja. 
Untuk efektivitasnya sendiri terkait capaian 
kinerja pada bidang pelayanan publik tanpa 
persiapan yang matang tentu masih sulit 
terlaksana. 

Bagi ASN Direktorat Jenderal Imigrasi yang 
pekerjaannya tidak langsung berhadapan 
dengan publik, WFH dapat berjalan lebih 
efektif dengan memperhatikan berbagai aspek 
seperti fasilitas teknologi yang dapat menun-
jang kinerja dan adanya disiplin manajemen 
waktu yang dilakukan secara mandiri guna 
mencapai target kinerja. Kelak dengan pen-
canangan yang matang, WFH dapat menjadi 
alternatif bagi ASN mengingat perkembangan 
pesat di bidang teknologi, efisiensi waktu, 
dan pemangkasan anggaran pemerintah 
yang dapat dialokasikan untuk hal yang lebih 
bermanfaat.

Work
From
Home
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Pelarangan Sementara
Orang Asing Masuk RI

Sebagai Upaya Menekan 
Penyebaran Virus Corona

Teks  Guntur Widyanto
(ASN pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Karawang)

Pemerintah Republik Indonesia 
(RI) secara resmi mengeluarkan 
aturan berupa pelarangan semen-
tara orang asing untuk masuk 
wilayah Indonesia. Hal tersebut 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing 
Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. 
Penerbitan peraturan tersebut merupakan 
langkah strategis yang dikeluarkan sebagai 
upaya untuk menekan penyebaran Coronavi-
rus Disease (COVID-19).

Hadirnya COVID-19 sebagai penyakit menu-
lar yang masuk ke dalam kategori ancaman 
negara non-militer bukanlah kali pertama 
dirasakan oleh seluruh negara di dunia, 
tidak terkecuali di Indonesia. Tercatat, dalam 
kurun waktu dua dekade, terdapat sejumlah 
penyakit menular yang mampu mengancam 
stabilitas dan keamanan negara. Mulai dari 
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
tahun 2002, flu burung tahun 2005, flu babi 
(swine flu) tahun 2009, hingga Middle East 
Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-
CoV) di tahun 2012.

Berkaca dari sederet kasus di atas, maka Pe-
merintah Republik Indonesia melalui Direk-
torat Jenderal Imigrasi melakukan berbagai 
upaya untuk mencegah semakin meluasnya 

penyebaran wabah virus tersebut. Termasuk 
dengan memberikan batasan bahwa hanya 
orang asing dengan kategori tertentu saja 
yang sementara waktu diperbolehkan untuk 
memasuki wilayah Indonesia.

Keputusan pelarangan sementara orang asing 
untuk memasuki wilayah Indonesia, diawali 
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 
Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara 
Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian 
Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga 
Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 
Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa 
penghentian sementara pemberian BVK dan 
visa ditujukan kepada warga negara RRT, 
serta orang asing yang pernah tinggal atau 
mengunjungi wilayah RRT dalam kurun wak-
tu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. 
Hal ini juga berlaku bagi Pemegang Kartu 
Perjalanan Pebisnis APEC dan Tenaga Kerja 
Asing, serta pemegang Izin Tinggal Dinas/ 
Diplomatik.

Melalui regulasi yang sama, diatur pula 
pemberian izin tinggal keadaan terpaksa bagi 
warga negara RRT dengan mempertimbang-
kan adanya wabah COVID-19 sebagai Public 
Health Emergency of International Concern 
(PHEIC), serta tidak adanya alat angkut yang 
membawa keluar wilayah Indonesia. Men-
yikapi dinamika yang terjadi, pada tanggal 

Penyebaran Virus
Corona Setiap
Pejabat Imigrasi
berhak menolak
orang asing yang
masuk ke wilayah
Indonesia, dalam
hal ini menderita
penyakit menular 
yang
membahayakan
kesehatan umum.

28 Februari 2020, Kementerian Hukum dan 
HAM kembali menerbitkan aturan melalui 
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 Ten-
tang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Dalam 
Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Dalam aturan ini disebutkan secara spesifik 
mengenai persyaratan yang harus dipenuhi 
setiap orang asing untuk memperoleh per-
setujuan permohonan visa dan visa tinggal 
terbatas oleh Pejabat Dinas Luar Negeri 
Perwakilan Republik Indonesia di RRT. Di 
antaranya, melampirkan keterangan sehat 
dan terbebas dari virus corona oleh otoritas 
negara setempat dalam bahasa Inggris, berada 
14 hari di wilayah RRT yang terbebas dari co-
rona, serta bersedia masuk karantina selama 
14 hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia/ singgah selama 14 hari 
di negara lain yang tidak terjangkit virus 
corona sebelum masuk wilayah Indonesia. 
Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, 
maka permohonan pengajuan visa dan visa 
tinggal terbatasnya ditolak.

Pembaruan Regulasi
Mengikuti Perkembangan 
Terkini

Sebagai langkah aktif untuk mengatasi 
perkembangan penyebaran virus corona 
yang bersifat sangat cepat dan dinamis, pada 
tanggal 17 Maret 2020, dilakukan penam-
bahan wilayah/negara yang menjadi objek 
pembatasan pemberian izin masuk, serta izin 
tinggal bagi WNA yang pernah berada/ ting-
gal di wilayah/negara tersebut dalam kurun 
waktu 14 hari sebelum masuk ke Indonesia. 
Di antaranya, Korea Selatan (Kota Daegu, 
Provinsi Gyeongsangbuk-do), Iran, Italia, 
Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss, 
dan Inggris. 

Dengan adanya penambahan daftar tersebut, 
ternyata dinilai masih belum efektif untuk 
menekan masuknya penyebaran COVID-19 
ke Indonesia. Maka, pada tanggal 20 Maret 
2020, Pemerintah Republik Indonesia menge-
luarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 
2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas 
Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat 
Kedatangan, serta Pemberian Izin Tinggal 
Keadaan Terpaksa.

Melalui regulasi ini, pemberian visa hanya 
dilakukan apabila orang asing mengajukan 
permohonan melalui Perwakilan Republik 
Indonesia dengan memenuhi persyaratan se-
bagaimana yang telah ditentukan. Selain itu, 

dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa 
tidak hanya warga negara asing asal RRT saja 
yang dapat diberikan izin tinggal keadaan 
terpaksa, tetapi juga berlaku bagi orang 
asing yang terdampak kebijakan lockdown di 
negaranya.

Menyikapi situasi dengan semakin mening-
katnya jumlah orang yang positif terjangkit 
COVID-19, maka Pemerintah Republik In-
donesia kembali menerbitkan aturan terbaru 
melalui Permenkumham Nomor 11 Tahun 
2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang 
Asing Masuk Wilayah Negara Republik 
Indonesia. Dalam aturan tersebut dijelaskan 
bahwa pelarangan sementara orang asing 
untuk memasuki/transit di wilayah Indone-
sia dikecualikan bagi orang asing pemegang 
Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, 
serta pemegang Visa Diplomatik dan Visa 
Dinas. Termasuk, orang asing pemegang Izin 
Tinggal Diplomatik, dan Izin Tinggal Dinas, 
tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, 
serta alasan kemanusiaan, awak alat angkut, 
dan orang asing yang akan bekerja pada 
proyek strategis nasional. 

Bagi orang asing pemegang izin tinggal 
kunjungan, terbatas, dan tetap yang telah 
berakhir atau tidak dapat diperpanjang, dapat 
diberikan izin tinggal keadaan terpaksa se-
cara otomatis tanpa mengajukan permohon-
an ke kantor imigrasi dengan tidak dipungut 
biaya. Bersama dengan diterbitkannya aturan 
tersebut, maka seluruh peraturan yang sebel-
umnya telah dikeluarkan dinyatakan tidak 
berlaku.

Penerapan Selective Policy

Ditetapkannya keputusan pelarangan 
sementara orang asing untuk memasuki 
wilayah Indonesia guna mencegah semakin 
meluasnya penyebaran COVID-19, sejalan 
dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Setiap 
Pejabat Imigrasi berhak menolak orang asing 
yang masuk ke wilayah Indonesia, dalam 
hal ini menderita penyakit menular yang 
membahayakan kesehatan umum. Dengan 
ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi 
oleh WHO, jelas bahwa Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM 
telah melakukan langkah yang tepat dalam 
menerbitkan aturan pelarangan masuk yang 
bersifat sementara.

Selain itu, penghentian ini juga sesuai den-
gan prinsip Selective Policy yang selama ini 

dipegang oleh Direktorat Jenderal Imigrasi 
untuk memberikan izin masuk dan izin ting-
gal bagi WNA ke wilayah Indonesia. Dalam 
paragraf kesembilan Bab Pembahasan Un-
dang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 
Keimigrasian dijelaskan bahwa dalam rangka 
melindungi kepentingan nasional, hanya 
orang asing yang memberikan manfaat, serta 
tidak membahayakan keamanan dan keterti-
ban umum diperbolehkan masuk dan berada 
di wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 
sebagai kebijakan border control menjadi 
langkah konkret terhadap ikhtiar yang ditem-
puh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai 
garis terdepan “Penjaga Pintu Gerbang 
Negara” guna menekan angka penyebaran 
COVID-19 oleh WNA yang akan masuk ke 
wilayah Indonesia. 

Namun, hadirnya peraturan tersebut harus 
disertai dengan kesigapan, serta pemahaman 
para petugas imigrasi di lapangan. Selain itu, 
perlu dilakukan sosialisasi mengenai peratur-
an terbaru ini secara massif kepada mas-
yarakat. Sehingga, dapat mencegah munculn-
ya informasi yang bernilai tidak benar (hoax), 
serta konflik horizontal yang mungkin terjadi 
di masyarakat akibat ketidaktahuan terhadap 
adanya peraturan tersebut.
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KABAR DARI SEBERANG

ANTISIPASI PENYEBARAN 
COVID-19 DI BEBERAPA NEGARA 

DAN PERWAKILAN INDONESIA
Teks  Fipit Fatimah

Virus corona jenis baru yang 
tengah menyerang masyarakat 
dunia saat ini dalam istilah 
kedokteran disebut sebagai 2019 
Novel Coronavirus (2019-nCoV) 

yang kemudian disebut COVID-19. Virus ini 
diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada 
saluran pernapasan dan terdeteksi perta-
ma kali muncul di Kota Wuhan, Tiongkok. 
Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus 
ini diketahui merupakan pedagang di pasar 
hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. 
Data pada hari Jumat tanggal 3 April pukul 
19.15 yang tercatat di Worldometers ada 
1.033.210 kasus di seluruh dunia dengan 
54.442 kematian.
Negara-negara di dunia telah mengeluarkan 
berbagai kebijakan dalam mencegah melu-
asnya penyebaran virus ini. Berikut kebijakan 

yang diambil oleh Kerajaan Arab Saudi, 
Filipina, dan Malaysia, serta perwakilan 
Indonesia yang ada di negara tersebut dalam 
mendukung kebijakan pemerintah Indonesia 
menghadapi virus COVID-19.                           
                                                      
Kebijakan Penanganan 
COVID-19 oleh Pemerintah 
Arab Saudi

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak 
tanggal 27 Februari 2020 telah mengeluarkan 
beberapa kebijakan untuk mengantisipasi 
penyebaran COVID-19 meluas di antaranya:

1. Memutuskan penangguhan sementara 
pelaksanaan ibadah umroh dari seluruh 
negara termasuk Indonesia;

2. Menunda masuknya turis asing ke Arab 
Saudi yang berasal dari negara-negara 
dengan kasus COVID-19 yang oleh 
Otoritas Kesehatan Arab Saudi dinilai 
berbahaya;

3. Menangguhkan penggunaan Kartu 
Identitas Nasional oleh warga neg-
ara Saudi dan warga negara-negara 
Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk 
melakukan perjalanan dari dan ke Arab 
Saudi. Pengecualian dikhususkan bagi 
warga Saudi yang berada di luar negeri 
dan ingin kembali ke negaranya, serta 
warga negara GCC yang saat ini berada 
di Arab Saudi dan ingin pulang ke 
negaranya; 

4. Memberlakukan sistem verifikasi terh-
adap para pemegang ID Nasional Arab 

Penyemprotan 
disinfectant
ruang pelayanan 
imigrasi KJRI 
Davao City

Foto
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Saudi di pintu perlintasan, berdasar-
kan arah (negara) kedatangan mereka 
sebelum memasuki wilayah Arab Saudi, 
serta memberlakukan prosedur pemer-
iksaan kesehatan terhadap mereka.

Kebijakan-kebijakan tersebut selalu diperba-
rui dengan memperhatikan perkembangan 
yang terjadi mengingat setiap tahunnya 
Kerajaan Arab Saudi kedatangan 7 (tujuh) 
juta peziarah dari seluruh dunia. Pada tanggal 
4 Maret 2020, Kementerian Dalam Negeri 
menerbitkan Surat Edaran tentang penanggu-
han sementara perjalanan umrah ke Mekkah 
dan kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah 
bagi seluruh warga negara Arab Saudi dan 
seluruh ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi.
Diikuti dengan pengambilan langkah-langkah 
tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menutup Masjidil Haram di Mekkah 
dan Masjid Nabawi di Madinah 1 (satu) 
jam setelah salat Isya dan membukanya 
kembali 1 (satu) jam menjelang salat 
Subuh. Larangan ini dimaksudkan 
untuk menghindari adanya kerumu-
nan massa dalam jumlah besar yang 
beresiko tinggi terjadinya penularan 
COVID-19.

2. Menutup sementara lintasan tawaf 
untuk umroh di sekitar Ka’bah, guna 
mengurangi intensitas kontak jemaah 
saat melakukan tawaf. Mengingat virus 

ini menular cepat antar manusia (hu-
man-to-human transmission).

3. Menunda berbagai gelaran budaya dan 
pertunjukan hiburan di seluruh Arab 
Saudi.

4. Meminta agar tidak mengadakan dan/
atau menghadiri pengumpulan massa 
lebih dari 50 orang.

5. Melarang kafe dan restoran menyajikan 
shisha dan menjual rokok bagi pelang-
gannya.

6. Memperluas cakupan larangan semen-
tara bepergian ke/dari negara-negara 
Eropa, Afrika dan Asia, yang telah 
masuk dalam daftar yang ditetapkan 
dan dipublikasikan oleh Pemerintah 
Arab Saudi.

7. Per tanggal 12 Maret 2020, Otoritas Pe-
nerbangan Sipil atau General Authority 
of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi 
telah mengeluarkan larangan sementara 
bagi Warga Negara (WN) Saudi dan 
mukimin untuk bepergian ke Filipina, 
India, Paskistan, Sri Lanka dan Indone-
sia. WN Saudi dan mukimin diberikan 
tenggang waktu 72 jam untuk kembali 
masuk ke Arab Saudi. Demikian pula, 
para penumpang pesawat yang tiba 
dari 5 (lima) negara tersebut untuk 
sementara tidak diizinkan mendarat di 
bandara-bandara Arab Saudi.

Sejak tanggal 07 April 2020 dikeluarkan 
larangan keluar rumah 24 jam  penuh di 
seluruh kota (Riyadh, Tabuk, Dammam, 
Dhahran dan Hofuf), serta di seluruh propin-
si (Jeddah, Taif, Qatif, dan Khobar). Selain 
itu, membatasi lalu lintas masuk atau keluar 
dari dan ke wilayah tersebut secara terus-me-
nerus hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Masyarakat/penduduk diizinkan mening-
galkan rumah mereka untuk memenuhi 
kebutuhan yang diperlukan saja, seperti kebu-
tuhan kesehatan dan kebutuhan makanan, 
di lingkungan tempat tinggal mereka selama 
periode dari jam 6 pagi hingga jam 3 sore 
setiap hari dan apabila menggunakan 
kendaraan di area/distrik selama periode ini, 
terbatas hanya untuk satu orang penumpang 
selain pengemudi.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga mela-
rang semua kegiatan komersial dan perkan-
toran selain pekerjaan fasilitas Kesehatan, 
apotek, toko bahan makanan, pompa bensin/
gas, layanan perbankan, pekerjaan pemeli-
haraan, teknisi pipa, listrik dan pendingin 
udara, layanan pengiriman air, serta tangki 
sanitasi.

Kebijakan oleh KJRI Jeddah 
Menghadapi COVID-19

Kebijakan-kebijakan yang terus dilakukan 
oleh Pemerintah Kerjaan Arab Saudi dalam 
menghadapi penyebaran COVID-19 secara 
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COVID-19 
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intensif dan masif juga diikuti oleh Per-
wakilan Imigrasi di Jeddah dengan memper-
hatikan himbauan dari pemerintah Indonesia 
melalui Kementerian Luar Negeri. Perwakilan 
Imigrasi di Jeddah menerapkan kebijakan 
work from home dengan melakukan sosial-
isasi peraturan keimigrasian melalui media 
sosial. 

Selain itu untuk mengurangi kerumunan 
massa juga memberlakukan pembatasan 
jumlah permohonan pelayanan keimigrasian 
setiap harinya. Saat ini sedang dilakukan pen-
dataan jumlah WNI yang ada di Arab Saudi 
untuk dapat menentukan kebijakan apa yang 
dapat diambil berikutnya dalam melakukan 
pencegahan penyebaran COVID-19 ini lebih 
lanjut.

Kebijakan Penanganan 
COVID-19 di Davao City oleh 
Pemerintah Filipina

Sesaat setelah dideklarasikan State of Calam-
ity throughout The Philippines oleh Presiden 
Filipina, Rodrigo Roa Duterte pada 16 Maret 
2020, Pemerintah Daerah di hampir sebagian 
besar wilayah Filipina turut mengeluarkan 
kebijakan pencegahan penyebaran cakupan 
COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Ti-
dak terkecuali kota Davao, sebagai salah satu 
kota terbesar di Filipina. Pemerintah kota 
telah mengeluarkan Executive Order (EO) No. 
10 tahun 2020 terkait kebijakan community 
quarantine berlaku untuk seluruh wilayah 
kota Davao. 

Salah satu klausul dari EO tersebut adalah 
memerintahkan masyarakat untuk tetap ting-
gal di rumah, hanya keluar untuk kepentin-
gan darurat seperti membeli makanan, bero-
bat, dan bekerja bagi sektor-sektor tertentu. 
Selebihnya dihimbau untuk melakukan kegia-
tan secara online. Pemerintah kota juga telah 
meniadakan penerbangan baik internasional 
maupun domestik, transportasi darat dan 
laut, dari dan ke wilayah kota Davao melalui 
Executive Order (EO) No. 12 tahun 2020.  

Kebijakan oleh KJRI DAVAO 
Menghadapi COVID-19

Sejurus dengan kebijakan Pemerintah Indo-
nesia melalui Kementerian PANRB yang telah 
mengeluarkan kebijakan work from home 
(WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di Indonesia melalui Surat Edaran Menteri 
PANRB Nomor 19 tahun 2020, Perwakilan 

Indonesia di Davao City juga telah melak-
sanakan pengaturan WFH bagi seluruh staf 
KJRI Davao City sejak 16 Maret 2020 yang 
lalu. 

Pengaturan WFH dilakukan dengan me-
kanisme shift per dua hari dan on call bagi staf 
yang sedang dalam shift WFH. Melalui Surat 
Edaran (SE) Kepala Perwakilan No. 309/
DN/03/2020/04, KJRI Davao City juga telah 
mengimbau kepada masyarakat Indonesia 
untuk tidak melakukan kegiatan yang meli-
batkan orang banyak untuk sementara waktu. 
Apabila berada dalam keadaan darurat dapat 
menghubungi nomor hotline KJRI Davao City 
di +63 966 2455 472 atau +63 997 7307 179.    
  
Pelayanan keimigrasian pada KJRI Davao 
City untuk sementara waktu dilakukan 
melalui on call dan appointment only, serta 
diberikan hanya kepada mereka yang sedang 
dalam keadaan darurat. Mengingat kebijakan 
pemerintah Indonesia yang telah melakukan 
pelarangan masuk untuk sementara bagi 
seluruh Warga Negara Asing (WNA) melalui 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No-
mor 11 tentang Pelarangan Sementara Orang 
Asing Masuk ke Wilayah Negara Republik 
Indonesia. 

Pemerintah Filipina juga telah menerap-
kan kebijakan yang sama beberapa waktu 
sebelumnya, bahkan lebih keras dengan 
melarang dan membatalkan semua jenis visa 
WNA yang akan dan telah diterbitkan oleh 
Perwakilan Republik Filipina di luar negeri 
melalui Public Advisory on the Temporary 
Suspension of Visa Issuance and Visa Free 
Privilege berlaku pada 22 Maret 2020 yang 
lalu. Pelayanan keimigrasian hanya diberi-
kan kepada WNA yang akan meninggalkan 
wilayah Filipina melalui Ninoy Aquino Inter-
national Airport (NAIA) di Manila menggu-
nakan sweeper/chartered flight.  

Sebagai bentuk perlindungan kepada Warga 
Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, ber-
sama dengan fungsi terkait lainnya, staf teknis 
imigrasi melakukan inventarisir dan follow 
up terhadap WNI domisili dan non domisili 
yang terdampak oleh kebijakan lockdown Pe-
merintah Filipina dalam upayanya mencegah 
penyebaran COVID-19. Staf teknis imigrasi 
juga senantiasa melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat Indonesia baik secara langsung 
maupun tidak langsung terkait COVID-19 
dengan segala dampaknya melalui kebijakan 
yang telah diterapkan oleh Pemerintah Filipi-
na. Per tanggal 6 April 2020 jumlah confirmed 

case COVID-19 di Filipina adalah 3.246, 
dengan angka kematian mencapai 152 orang, 
dan jumlah yang sembuh mencapai 64 orang.
 
Kebijakan Penanganan 
COVID-19 oleh Pemerintah 
Malaysia

Kondisi di Malaysia per tanggal 5 April 2020 
jumlah confirmed case COVID-19 adalah 
3.662, dengan angka kematian mencapai 61 
orang, dan jumlah yang sembuh mencapai 
1.005 orang. Pemerintah Malaysia telah 
mengumumkan paket stimulus kedua sejum-
lah 58 miliar dollar AS untuk meminimalisir 
dampak ekonomi. Selain itu pemerintah 
Malaysia juga memberlakukan Movement 
Control Order (MCO), karena dianggap tepat 
untuk membuat kurva penyebaran infeksi 
yang tidak masif baik di Semenanjung mau-
pun Sabah dan Serawak.

Kebijakan oleh KJRI Penang 
Menghadapi COVID-19

Pihak KJRI di Penang memfasilitasi kepu-
langan WNI yang terdampar dan WNI yang 
kebingungan untuk berobat akibat pember-
lakuan Movement Control Order (MCO) oleh 
pemerintah Malaysia atas izin tinggal mereka. 
Selain itu dilakukan pembagian sembako 
secara masif kepada WNI sebagai salah satu 
pendekatan agar Tenaga Kerja Indonesia 
tidak eksodus seperti yang terjadi di Kuala 
Lumpur, Johor maupun Kuching. Hal ini di-
anggap tindakan yang cukup efektif bagi para 
TKI untuk bertahan.

Kebijakan work from home diimplepenta-
sikan dengan mengadakan berbagai rapat 
koordinasi khususnya antar home staff yang 
dilakukan hampir setiap hari terkait kon-
solidasi perwakilan baik di KJRI Penang 
sendiri maupun di seluruh Malaysia. Hal ini 
merupakan antisipasi atas kekhawatiran akan 
terjadinya eksodus besar-besaran, sehingga 
dibuatlah contingency plan oleh masing-mas-
ing perwakilan sebagaimana arahan Menteri 
Luar Negeri.

Kita semua berharap bahwa kebijakan yang 
telah dikeluarkan oleh berbagai pemerintah 
negara di dunia dapat secara efektif menekan 
penyebaran dan mengatasi COVID-19 ini 
dan kondisi akan segera kembali normal. 

KEGIATAN SATKER

Kanim Surabaya Lakukan 
Penyemprotan Cairan

Disinfektan
Teks  Shofia Trianing Indarti

(ASN pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya)

Sidoarjo (17/3), Kantor Imigrasi Kelas 
I Khusus TPI Surabaya melakukan 
penyemprotan cairan disinfektan 
ke seluruh ruangan yang ada di 

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Sura-
baya. Penyemprotan cairan disinfektan itu 
dilakukan untuk mencegah penyebaran virus 
COVID-19. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 
Surabaya, Is Edy Eko Putranto mengatakan 
bahwa penyemprotan cairan disinfektan di 
Kanim Surabaya merupakan tindak lanjut 
dari adanya Surat Edaran Sekjen Kemenkum-
ham RI Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 
tentang pencegahan dan penanganan virus 
corona di Lingkungan Kementerian Hukum 
dan HAM.

“Penyemprotan merupakan langkah pencega-
han sekaligus memastikan tidak adanya virus 
COVID-19, sehingga pegawai dan mas-
yarakat yang menggunakan layanan di Kanim 
Surabaya dapat merasa aman dan nyaman,” 
ujar Is Edy.

Is Edy lebih lanjut menjelaskan bahwa 
penyemprotan cairan disinfektan dilakukan 
di seluruh ruangan yang terdapat di Kanim 
Surabaya. Selain itu, pihaknya juga mengaku 
telah memasang bilik disinfektan di pintu 
masuk Kanim Surabaya dengan harapan se-
tiap pemohon maupun pegawai yang masuk 
dalam keadaan steril.

“Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan 
terutama di tempat yang sering disentuh oleh 
pemohon maupun petugas, seperti gagang 

pintu, meja, kursi pemohon, keyboard,  dsb. 
Kegiatan ini rencananya akan dilakukan 
secara bertahap, tidak hanya di kantor utama, 
tetapi juga di unit kerja lain seperti, TPI 
Juanda, ULP Graha Pena, ULP BG Junction, 
MPP Sidoarjo, PTSP, dan ULP Mojokerto,” 
tutur Is Edy.

Selain penyemprotan cairan disinfektan, 
Kanim Surabaya juga melakukan beberapa 
upaya pencegahan COVID-19, misalnya 
pengecekan suhu badan pemohon, penye-
diaan tempat cuci tangan, penerapan physical 
distancing, pemberian hand sanitizier, serta 
pemakaian masker dan sarung tangan bagi 
petugas. 

Tempat duduk 
pemohon di 
Kantor Imigrasi 
disemprot
disinfektan

Foto
Sofia Trianing 
Indarti
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Ragam Upaya Rudenim
Pontianak Amankan Deteni

dari COVID-19
Teks  Ade Irma Stefi

Sejak awal Maret 2020, Rumah 
Detensi Imigrasi Pontianak 
bergegas mengambil langkah 
cepat mengantisipasi Pandemi 
COVID-19. Diawali dengan 

menyelenggarakan sosialisasi tentang Pro-
tokol Standar Kesehatan menghadapi wabah 
kepada seluruh pegawai bekerja sama dengan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Pro-
tokol Standar Kesehatan pun segera diadopsi 
sebagai langkah mitigasi resiko penyebaran 
virus corona di lingkungan Rudenim Ponti-
anak seperti penyediaan alat pelindung diri 
untuk petugas, pemasangan bilik disinfektan, 
pemasangan wastafel di depan ruang kantor, 
anjuran mencuci tangan dengan sabun, dan 
pengukuran suhu tubuh dengan thermo gun 
bagi setiap petugas, deteni, dan tamu yang 
datang mengunjungi Rudenim Pontianak. Se-
belumnya, Rudenim Pontianak juga melaku-
kan penyemprotan cairan disinfektan secara 
berkala bekerja sama dengan Brigade Mobil 
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan 
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

Saat ini, Rudenim Pontianak sedang dihuni 
sebanyak 26 orang Deteni yang berasal dari 
Vietnam. Kepala Rumah Detensi Imigrasi 
Pontianak, Agus Suharto, mengatakan kondi-
si deteni selama pandemi COVID-19 sehat 
dan aman, berkat kesigapan petugas untuk 
melakukan pemeriksaan kesehatan secara 
menyeluruh, sesuai dengan Protokol Standar 
Kesehatan, sebelum deteni mengisi blok pada 
Rudenim Pontianak.

Agus juga menginisiasi praktik berjemur di 
bawah sinar matahari pagi yang merupakan 
salah satu upaya paling sederhana untuk 
menjaga kesehatan, namun sangat berman-
faat kepada seluruh deteni. 

“Setiap pagi, kami juga memberlakukan 
CARING-15, yaitu kegiatan berjemur di 
bawah sinar matahari pagi pada pukul 09.00 
WIB selama 15 menit. Selain tentunya pemer-
iksaan kesehatan dan olahraga rutin dengan 
tetap memperhatikan social distancing,” 
ujarnya.

Untuk menjaga deteni dari rasa cemas dan 
panik berlebih, setiap pagi mereka diwajibkan 
untuk membaca tata tertib yang telah dibuat-
kan dalam bahasa Vietnam dan ditempelkan 
pada dinding blok. Deteni juga diberikan 
kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai 
yang mereka anut. Agus juga memberikan 
kesempatan kepada perwakilan dari deteni 
untuk mencari informasi tentang COVID-19 

dalam bahasa yang mereka mengerti melalui 
teknologi yang tersedia, agar dapat mengedu-
kasi deteni lainnya tentang perkembangan 
COVID-19.

 “Setelah pola hidup sehat diterapkan, deteni 
menjadi lebih sehat, tidak mudah sakit, dan 
aman berada di Rudenim Pontianak sambil 
menunggu proses pendeportasian,” tuturnya.

 

Olahraga dan 
CARING-15
Jalan Ninja
Menuju Sehat

Foto
Dok Rudenim 
Pontianak

SEGALA UPAYA ANTISIPASI 
PENYEBARAN COVID-19

Teks  Junianto Budi Setyawan
(ASN Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram)

“
Please wash your hand, Sir,” kata 
Duta Layanan Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Mataram Sry Wahy-
uningsih sembari mengarahkan 

WNA asal Amerika Serikat menuju wastafel 
khusus yang disediakan di depan pintu 
masuk kantor. Dengan menyunggingkan 
senyum, WNA tersebut mengikuti arahan 
untuk membersihkan tangannya.

Inilah pemandangan sehari-hari di Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI Mataram sejak me-
wabahnya COVID-19. Berbagai langkah 
antisipasi dilakukan oleh instansi pemerintah 
untuk mencegah meluasnya infeksi terse-
but. Setelah adanya Surat Edaran Sekretaris 
Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 
RI Nomor: SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 
pada tanggal 13 Maret 2020 tentang Pence-
gahan dan Penanganan Coronavirus Disease 
(COVID-19) di Lingkungan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Imi-
grasi Kelas I TPI Mataram bergegas menye-
diakan peralatan sanitasi.

“Wastafel segera kami sediakan setelah ada 
surat edaran tersebut. Kami juga memantau 
ketersediaan sabun cair, agar tidak kehabisan 
ketika akan digunakan,” kata Kepala Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI Mataram Syahrifullah, di 
sela kesibukannya.

Syahrifullah menuturkan, selain menyediakan 
wastafel dan sabun cair, disediakan pula hand 
sanitizer yang dipasang di setiap seksi. Meski 
demikian, pegawai selalu diimbau untuk rutin 
mencuci tangan sebagai langkah disinfeksi. 
“Pemerintah Kota Mataram juga sudah 
melakukan penyemprotan disinfektan di 
halaman kantor dan ruangan di dalam kan-
tor,” imbuhnya. 

Pembatasan Fisik

Syahrifullah menjelaskan, implementasi 
pembatasan fisik (physical distancing) juga 

dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI 
Mataram. Sebab, masih ada WNA yang 
datang ke kantor untuk mengurus perpan-
jangan visa, karena mereka tiba di Indonesia 
sebelum tanggal 05 Februari. Langkahnya 
yakni, menjaga jarak saat bertemu dengan 
petugas imigrasi di Seksi Izin Tinggal dan 
Status Keimigrasian. Petugas, lanjut Syahri-
fullah, juga diwajibkan untuk menggunakan 
masker dan sarung tangan karet yang telah 
disediakan. 

“Meski sudah ada kebijakan pembatasan 
pelayanan asing sesuai dengan SE Nomor 
IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam 
Rangka Mencegah Penyebaran COVID-19 di 
Lingkungan Kantor Imigrasi, namun masih 
banyak WNA yang datang. Tetap kita layani, 
tapi saya perintahkan anggota untuk mener-
apkan protokol Kesehatan, agar semua aman 
dan nyaman,” terang Syahrifullah. 

Syahrifullah juga menghimbau, bahwa petu-
gas Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara 
Internasional Lombok (BIL) diwajibkan men-
jaga jarak saat melayani WNA, “Penerbangan 
internasional sudah ditutup, jadi petugas TPI 
BIL relatif aman.”

Dalam pembatasan layanan, petugas tetap 
bekerja dengan sistem shift. Bagi yang tidak 
masuk kantor, petugas wajib work from home 
(WFH). Mereka yang WFH juga harus siap 
on call, jika pimpinan meminta untuk datang 
ke kantor. 

“Kami sangat patuh terhadap SE yang telah 
diterbitkan. Ini sangat penting, mengingat 
penyebaran COVID-19 sangat cepat dan 
semakin meluas,” imbuhnya.

Humas Garda Terdepan 

Dengan pembatasan pelayanan keimigrasian, 
ada konsekuensi lonjakan pertanyaan yang 

diajukan melalui call center Kantor Imigrasi 
Kelas I TPI Mataram melalui line  telepon 081 
9999 49000. Oleh karenanya, peran humas 
sangat penting di tengah kondisi pembatasan 
pelayanan seperti ini. Humas menjadi garda 
terdepan informasi masyarakat yang ingin 
mengetahui kabar terkini terkait layanan 
keimigrasian. 

“Ini sudah menjadi konsekuensi adanya 
peningkatan pertanyaan melalui call center. 
Karenanya, saya minta anggota untuk rutin 
berkonsultasi dengan kepala seksi jika ada 
pertanyaan yang sifatnya kebijakan. Untuk 
saat ini, pertanyaan lebih banyak diajukan 
WNA melalui WhatsApp terkait perpanjan-
gan izin tinggal dalam kondisi terpaksa,” kata 
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komu-
nikasi Keimigrasian Wisnu Ontoaji. 

Kerja sama antar seksi, kata Wisnu, sangat 
penting dalam kondisi emergency seperti ini. 
Seperti halnya informasi terkait izin tinggal 
kondisi darurat untuk WNA. Melalui call 
center, humas menginformasikan kepada 
WNA bahwa izin tinggalnya telah disetujui 
dan paspor bisa diambil. 

Wisnu menuturkan, segala informasi yang 
telah disiapkan oleh Humas Direktorat 
Jenderal Imigrasi segera diteruskan kepada 
masyarakat. Baik melalui kanal media sosial 
atau dicetak di spanduk untuk dipasang di 
depan kantor. 

“Saya juga meminta kepada anggota TIKIM, 
agar menjaga jarak aman saat berinteraksi 
dengan WNA yang mencari informasi di 
layanan customer service kantor,” tambahnya. 
Segala upaya yang telah dilakukan ini 
diharapkan dapat meminimalkan penularan 
COVID-19 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI 
Mataram. Semoga mendung kelabu wabah ini 
segera berlalu. 
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Pada tanggal 7 Maret 2020, penulis 
bersama tim yang terdiri dari tiga 
Pejabat Imigrasi dan dua personel 
kepolisian bertolak dari Terminal 
3 Bandar Udara Soekarno-Hatta 

Cengkareng menuju Dulles International 
Airport di Washington DC untuk mengi-
kuti kegiatan International Visitor Leader-
ship Program (IVLP): Beyond the Border: 
Utilizing Technology to Disrupt Terrorism 
and Transnational Crime. Tim Direktorat 
Jenderal Imigrasi terdiri dari Kiven Samuel 
Manus (Kepala Seksi Dokumen dan Izin 
Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 
II Depok), Christian Prantigo (Supervisor 
Pemeriksa I pada TPI Ngurah Rai), Marsiyah 
(Penelaah Keimigrasian pada Direktorat Ker-
ja Sama Keimigrasian), dan Suheti Juandari 
(Pengelola Data Keimigrasian pada Kantor 
Imigrasi Kelas I Khusus Medan). 

Sebelumnya, pada tanggal 6 Maret 2020, 
keenam peserta hadir pada kegiatan pre-de-
parture briefing yang diselenggarakan di 
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. 
Dalam briefing ini, peserta diberikan pem-
bekalan tentang jadwal kegiatan, informasi 
penerbangan, dan hal-hal apa saja yang perlu 
diperhatikan saat berada di Amerika Serikat. 

Kegiatan pre-departure briefing ini dihadi-
ri oleh Brett A. Walkey, Assistant Cultural 
Affairs Officer, Embassy of the United States 
of America, di Jakarta.

IVLP sendiri disponsori oleh dua lembaga 
Pemerintah Amerika Serikat, yaitu Depart-
ment of State dan Bureau of Educational and 
Cultural Affairs. Department of States adalah 
lembaga pemerintah Amerika Serikat yang 
memimpin kebijakan luar negeri Amerika 
Serikat melalui diplomasi, advokasi, dan 
bantuan. Sedangkan Department of State dan 
Bureau of Educational and Cultural Affairs 
bertugas merancang dan menyelenggarakan 
program pertukaran pendidikan, profesional 
dan kebudayaan yang mengupayakan kema-
juan tujuan kebijakan luar negeri Amerika 
Serikat. 

IVLP adalah program yang telah diseleng-
garakan oleh U.S. Department of State sejak 
tahun 1940 dengan mengundang 5000 lebih 
peserta dari berbagai negara, untuk mendapa-
tkan pemahaman tentang kebudayaan, 
politik, agama, etnis, dan keanekaragaman 
sosial Amerika Serikat (AS). IVLP mengun-
dang sekitar 65 peserta dari Indonesia setiap 
tahunnya, dengan tujuan mereka akan mem-

punyai critical thinking terhadap Amerika 
Serikat. 

Para peserta yang terpilih dinilai mempunyai 
potensi kualitas pemimpin di masa depan. 
Adapun keseluruhan peserta akan dibagi 
menjadi kelompok-kelompok tertentu yang 
terdiri dari sekitar 6 (enam) atau 8 (dela-
pan) orang untuk tema yang berbeda-beda, 
sesuai dengan bidang kerja ataupun interest 
masing-masing. 

Sebagai tindak lanjut, apabila peserta tertarik 
dengan topik pembicaraan pada saat kegia-
tan, peserta dapat menghubungi pembicara 
setelah program selesai. Terlebih lagi, setelah 
IVLP selesai, peserta dapat bergabung ke 
dalam grup alumni IVLP. Dalam grup ini, 
alumni IVLP dapat memperoleh informasi 
mengenai beasiswa ataupun grant. 

Sebagai catatan, pegawai Direktorat Jenderal 
Imigrasi telah mendapatkan kesempatan 
mengikuti IVLP pertama kali pada tahun 
2016 dengan 1 (satu) orang peserta, kemu-
dian pada tahun 2018 dengan 2 (dua) orang 
peserta, tahun 2019 dengan 3 (tiga) orang 
peserta, dan tahun 2020 dengan 4 (empat) 
orang peserta. 

Kesempatan Belajar
di Negeri Paman Sam
Teks  Marsiyah
(ASN pada Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Ditjen Imigrasi)

Proses seleksi IVLP ini sendiri telah dilak-
sakan sejak Maret 2019 dan diumumkan 
hasilnya pada November 2019. Peserta dari 
Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020 
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 
IVLP dengan tema: Utilizing Technology 
to Disrupt Terrorism and Transnational 
Crime. Tema ini relevan dengan tugas dan 
fungsi Imigrasi Indonesia sebagai salah satu 
pemangku kebijakan dalam keamanan per-
batasan, bersama dua rekan dari Kepolisian 
Republik Indonesia, yaitu Rosdianah Marbun, 
Penyidik pada Satgas TPPO Bareskrim POL-
RI, dan I Komang Aswatama Kepala Satuan 
Polisi Perairan (Kasatpolair) Polres Dumai. 

Peserta Beyond the Border: Utilizing Technol-
ogy to Disrupt Terrorism and Transnational 
Crime tiba di Dulles International Airport 
pada 7 Maret 2020 setelah menempuh 
sekitar 24 jam perjalanan dengan transit di 
Narita International Airport Tokyo. Selama 
program, peserta didampingi oleh 2 (dua) 
orang Liaison Officer: Hengky Chiok, dan Sih 
Pramukti.

IVLP yang direncanakan selama 3 (tiga) 
minggu ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Peserta mempelajari bagaimana 
perbatasan AS dilindungi melalui 
penggunaan teknologi, pertukaran 
informasi inter-antar personal, agensi, 
dan infrastruktur. 

2. Mempelajari praktek terbaik untuk 
berkolaborasi dengan negara tetangga.

3. Meningkatkan pertukaran informasi 
antara mitra federal, negara bagian, 
lokal, tribal, dan teritorial.

4. Peserta juga mempelajari bagaimana 
berbagai pemangku kebijakan meny-
isir informasi, dengan menggunakan 
teknologi canggih dan peralatan untuk 
menganalisa bagaimana upaya melind-
ungi Amerika Serikat beserta warga 
negaranya. 

5. Mengamati bagaimana para pemangku 
kebijakan berkoordinasi dan berba-
gi informasi yang diperoleh melalui 
beberapa sumber lintas pemerintah 
federal, negara bagian dan lokal, dan 
juga dengan mitra negara dalam upaya 
untuk perlindungan melawan organisa-
si kejahatan global, dan terorisme, dan 
yang terakhir adalah 

6. Menganalisa database dan teknologi in-
formasi yang digunakan untuk berbagi 
dan menjaga informasi di perbatasan. 

Dalam waktu 3 (tiga) minggu ini peserta 
dijadwalkan untuk mengunjungi 4 (empat) 
kota antara lain: Washington DC, Pitts-
burgh-Pennsylvania, El Paso-Texas, dan 
Seattle-Washington. 

Pada minggu pertama, tanggal 7-13 Maret 
2020, peserta mengikuti kegiatan di Wash-
ington, dimana setiap harinya dijadwalkan 
untuk bertemu dengan pihak-pihak baik dari 
lembaga pemerintahan maupun corporations 
dan professionals yang bergerak dalam bidang 
border security. Antara lain Department of 
State, MITRE, RAND Corporation, Cen-
tral for Strategic and  International Studies 
(CSIS), Lockheed Martin Corporation dan 
zzhz Ms. Angelyn Spaulding Flowers, Ph.D, 
Profesor dalam bidang Hukum Pidana, Uni-
versity of the District of Columbia dan Mr. 
Edward Rhodes, Ph.D, Profesor dalam bidang 
kebijakan publik George Mason University.

Dari pertemuan-pertemuan yang dilak-
sanakan sepanjang minggu pertama, peserta 
mendapatkan pemahaman akan mekanisme 

Peserta IVLP 
mendapatkan 
pemahaman akan 
mekanisme
pengambilan 
kebijakan
Pemerintah 
Amerika Serikat, 
khususnya dalam 
bidang border 
security
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pengambilan kebijakan Pemerintah Ameri-
ka Serikat, khususnya dalam bidang border 
security. Sebagai contoh, dalam pertemuan 
dengan Homeland Security System Engineer-
ing and Development Institute (HSSEDI). 

HSSEDI adalah sumber daya keahlian teknik 
sistem utama milik Department of Homeland 
Security (DHS) yang menyediakan akses 
agensi yang luas untuk keahlian teknis. 
HSSEDI membantu DHS melalui pengaman-
an dan pengelolaan perbatasan negara dan 
penegakan hukum keimigrasian Amerika 
Serikat. Dalam pertemuan ini, peserta mem-
pelajari praktik terbaik bagaimana Amerika 
Serikat mempunyai kontrol yang lebih baik 
pada titik-titik masuk negara. Sejak 2009, 
MITRE terpilih sebagai organisasi yang men-
goperasikan HSSEDI. MITRE berbagi tentang 
hasil riset dan teknologi yang mendukung 
pelaksanaan tugas pengamanan dan pen-
gelolaan perbatasan negara dan penegakan 
hukum keimigrasian.

Selain itu, pada hari Rabu, 11 Maret 2020, 
peserta juga diberikan kesempatan untuk ber-
temu dengan Sekretaris II, Fungsi Penerangan 
KBRI Washington DC Denny Zaelani dan 
Atase Kepolisian KBRI Washington DC Ary 
Laksamana Widjaja.

Merebaknya pandemi COVID-19, membuat 
Department of States dan mitra penyelengga-
raan IVLP yaitu FHI 360, selalu menekank-

an agar peserta mengikuti panduan yang 
diberikan oleh  FHI 360. Peserta juga dibekali 
dengan disinfectant wipes yang harus selalu 
dibawa saat pertemuan atau saat berada di 
hotel. 

Mengingat perkembangan penyebaran 
COVID-19 di Amerika Serikat yang semakin 
meningkat, pada hari keenam program, 
pihak Department of States memutuskan 
agar semua kegiatan IVLP dari semua negara 
ditutup dan peserta segera kembali ke tanah 
air masing-masing. 

Perhatian utama dari penyelenggara adalah 
demi kebaikan para peserta sendiri, agar pe-
serta tidak mengalami kesulitan saat kembali 
ke negaranya, mengingat beberapa negara 
sudah mulai memberlakukan kebijakan 
lockdown pada minggu kedua bulan Maret 
2020. Maka dari itu, peserta tidak melanjut-
kan ke tiga kota lain yang telah direncanakan. 
Selanjutnya, peserta telah disiapkan tiket 
untuk kembali ke Indonesia pada tanggal 14 
Maret 2020. 

Peserta sampai di Indonesia pada Minggu, 15 
Maret 2020 pukul 23.55 WIB dengan selamat 
dan oleh unit kerja masing-masing, peserta 
diharuskan untuk self-quarantine selama 14 
hari. Selama masa self-quarantine, perwakilan 
dari Direktorat Kerja Sama Keimigrasian 
telah menyampaikan laporan pelaksanaan 
IVLP yang diunggah melalui Sistem Surat 

Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) Kemen-
kumham dan memohon arahan dari atasan 
langsung. 

Untuk tindak lanjut, peserta diminta tetap 
berkoordinasi dengan pihak Public Affairs 
dan Regional Security Officer, United States 
Embassy, Jakarta untuk perkembangan 
program apakah nantinya akan dilanjutkan 
apabila kondisi sudah normal atau apakah 
peserta akan dinilai sudah menjadi alumni 
IVLP dengan pemberian sertifikat IVLP. 
Hasil dari koordinasi dengan pihak Public 
Affairs dan Regional Security Officer, United 
States Embassy, Jakarta, sementara mereka 
telah berkomunikasi dengan Department of 
State di Washington DC, dan untuk kelanju-
tannya akan diberitahukan kepada peserta 
sembari menunggu keadaan kembali seperti 
biasa. 

Peserta IVLP 
bertemu dengan 
Mr. Edward 
Rhodes, Ph.D., 
Profesor dalam 
bidang kebijakan 
publik George 
Mason University.
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JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU PUSTAKAWAN

Teks  Fipit Fatimah
(Pustakawan Muda pada Direktorat Jenderal Imigrasi)

Ruangan besar yang di dalamnya 
terdapat banyak lemari buku den-
gan deretan buku dan ditunggu 
oleh seseorang bermuka datar, ka-
lau tidak mau disebut jutek? Atau 

ruangan yang hening dengan musik klasik 
dengan dijaga oleh seseorang yang akan 
dengan sigap membuat kita terdiam, jika kita 
berbicara atau membuat kegaduhan? 

Hmm…pustakawan, sebuah profesi yang 
nampaknya sangat membosankan. Hanya 
menunggu pengunjung untuk pinjam buku, 
merapikan kembali ke rak, dan menertib-
kan suasana perpustakaannya. Kalau masih 
berpikir seperti ini, yuk, kita kenalan dengan 
profesi pustakawan. 

Sejarah Pustakawan

Usaha pembentukan organisasi pustakawan 
sudah dimulai sejak tahun 1920-an dengan 
diadakannya diskusi pustakawan di Bata-
via. Organisasi pustakawan mulai terlihat 
perannya pada awal abad 20, para guru di 
Batavia menyadari perlunya organisasi pus-
takawan dengan mendirikan Vereeniging tot 
Bevordering van het Bibliotheekwezen. Selama 
pendudukan Jepang, tidak ada perkembangan 
hingga tahun 1950-an. 

Pada tahun 1954 berdiri Perkumpulan Ahli 
Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 
yang berubah nama menjadi Perhimpunan 
Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 
(PAPADI) pada tahun 1956. Perubahan nama 
terjadi lagi pada tahun 1962 menjadi Asosi-
asi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 
(APADI). 

Akhirnya pada tahun 1969 didirikan Him-
punan Pustakawan Chusus Indonesia. Pada 
tahun 1973 berlangsung kongres Pustakawan 
se-Indonesia dan terbentuklah Ikatan Pus-
takawan Indonesia (IPI) hingga saat ini.

Profesi Pustakawan

Secara tradisional definisi pustakawan adalah 
orang yang ahli dalam mengelola koleksi 
buku dan bahan-bahan informasi lainnya 
dan membantu pengguna untuk mengakses 
koleksi tersebut (Feather & Sturges, 1997, 
p.252).  Harrod mendefiniskan pustakawan 
sebagai orang yang mengelola perpustakaan 
dan isinya, menyeleksi buku-buku, dokumen, 
dan bahan non buku untuk memenuhi ke-
butuhan pemakainya (Harrod, 1987, p. 451). 
Namun saat ini, pustakawan adalah manajer 
dan mediator dalam mengakses informasi 
untuk pengguna yang berasal dari berbagai 
bidang. Pustakawan tidak hanya mengakses 
melalui koleksi dan bahan-bahan informasi 
yang tersedia di perpustakaan tetapi juga 
melalui sumber-sumber informasi yang ter-
sedia di luar perpustakaan yang dapat diakses 
secara global (Feather & Sturges, 1997, p.253).  

Sedangkan menurut Undang-Undang Repub-
lik Indonesia Tahun 2007 tentang Perpus-
takaan, pustakawan adalah seseorang yang 
memiliki kompetensi yang diperoleh melalui 
pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawa-
nan, serta mempunyai tugas dan tanggung 
jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan 
pelayanan perpustakaan.

Tugas-tugas Pustakawan:

1. Pengembangan koleksi 
a. Pemilihan bahan perpustakaan 

dengan kegiatannya: meru-
muskan kebijakan pengem-
bangan koleksi, menyusun 
anggaran biaya pembelian 
bahan perpustakaan, mempe-
lajari kebutuhan masyarakat, 
menyiapkan daftar bahan 
perpustakaan dalam bidang 
tertentu, mempertimbangkan 
permintaan bahan pustaka 
untuk bidang tertentu, dll.

b. Pengadaan bahan pustaka 
dengan kegiatannya: mengen-
dalikan anggaran biaya dengan 
skala prioritasnya, menjad-
walkan pembelian,  menilai 
pustaka yang sangat khusus 
dan langka, dll.

c. Pengolahan bahan pustaka 
dengan kegiatannya: menentu-
kan kebijakan pengkatalogan 
dan pengklasifikasian, mem-
berikan tajuk subjek, menen-
tukan entri tambahan, dll.

2. Layanan 
a. Peminjaman
b. Layanan rujukan
c. Perawatan bahan
         perpustakaan
d. Jaringan kerja sama
e. Pengembangan
f. Administrasi

Dari beberapa definisi dan tugas-tugas pus-
takawan di atas, tugas dan fungsi pustakawan 
sudah mengalami perubahan, menyesuaikan 
dengan perkembangan zaman. Tugas men-
gelola dan mengatur segala sesuatu yang 
ada di dalam perpustakaan masih melekat 

Perpustakaan dan 
pustakawan. Apa 
yang terbayang di 
benak kita jika men-
dengar 2 (dua) kata 
tersebut?
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ditambah lagi sebagai mediator dalam 
mengakses informasi bagi kepentingan 
pemakai perpustakaan. Jika kita berkunjung 
ke berbagai perpustakaan yang ada saat ini, 
bahkan perkembangannya sudah sangat ber-
beda, pustakawan bisa menjadi pendongeng, 
narasumber yang cukup sahih, dan mampu 
menciptakan perpustakaan yang nyaman bagi 
setiap penggunanya yang datang. 

Pustakawan pada
Lembaga Pemerintah

Menyadari pentingnya fungsi dan tugas pus-
takawan tidak dipungkiri Pemerintah saat ini 
memberikan perhatian yang besar terhadap 
perpustakaan, melalui program inpassing 
jabatan fungsional. Ini adalah upaya untuk 
meningkatkan kompetensi jabatan fungsional 
pustakawan dan menambah jumlah jabatan 
pustakawan.
Jumlah PNS Indonesia per 30 Juni 2019 
sebanyak 4.287.526 orang. Terdiri dari tenaga 
administratif 39%, jabatan fungsional guru 
35%, jabatan fungsional teknis 15%, struk-
tural 11% (data BPS 2019 dikutip dari Presi-
dential lecture 2019). Data tersebut menun-
jukkan perlu adanya penyesuaian struktur/
keahlian dengan salah satunya penyesuaian 
ke jabatan fungsional teknis. 
Penyesuaian ke jabatan fungsional telah dia-
tur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang “Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fung-
sional Melalui Penyesuaian/Inpassing”. Dan 
peraturan tersebut diperbaharui menjadi 
Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 42 
Tahun 2018 tentang “Pengangkatan Pega-
wai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional 
Melalui Penyesuaian/Inpassing. Pelaksanaan 
Inpassing Pustakawan lebih lanjut diatur 
melalui Peraturan Kepala Perpustaaan 
Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pengangkatan PNS Kedalam Jabatan 
Fungsional Pustakawan Melalui Penyesuaian/
Inpassing. 
Instansi pusat dan daerah yang belum mem-
punyai jabatan fungsional pustakawan atau 
sudah mempunyai tetapi jumlahnya belum 
mencukupi sesuai kebutuhan dapat melaku-
kan inpassing yang ditujukan bagi: 

1. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, 
dan pengawas yang memiliki kesesuaian 
antara jabatan terakhir yang didudu-
ki dan jabatan fungsional yang akan 
didudukinya;

2. PNS yang masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional pustakawan yang akan 
diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;

3. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional pus-
takawan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

4. Pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu paling 
singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi 
angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Berdasarkan data dari Pusat pengembangan Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indo-
nesia, ada 3.710 orang pustakawan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian dalam peta 
dan grafik  berikut:

Pustakawan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM  saat ini berjumlah 35 orang,
salah satunya ada di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Jenjang Karir Pustakawan

Jabatan pustakawan pertama kali diakui sebagai jabatan fungsional tertentu pada tahun 1988 
melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmenpan) Nomor 18 Tahun 
1988. Kepmenpan ini sudah direvisi beberapa kali yaitu pada tahun 1998 dengan Kepmenpan 
Nomor 33 Tahun 1998, dan pada tahun 2002 dengan Kepmenpan Nomor 132 Tahun 2002. 

Terakhir jabatan ini diatur melalui Permenpan Nomor 9 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsion-
al Pustakawan dan Angka Kreditnya. Lalu diperkuat dengan Peraturan Kepala Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 
Pustakawan dan Angka Kreditnya yang berlaku hingga sekarang.

Berdasarkan Permenpan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Ang-
ka Kreditnya jabatan fungsional pustakawan terdiri dari:

1. Pustakawan Tingkat Terampil
a. Pustakawan Pelaksana:

1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; 
2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan 
3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. 

b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan: 
1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 
2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 

c. Pustakawan Penyelia: 
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 

2. Pustakawan Tingkat Ahli
a. Pustakawan Pertama: 

 1)  Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; 
2)  Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pustakawan Muda: 
1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 
2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. 

c. Pustakawan Madya: 
1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 
2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 
3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. 

d. Pustakawan Utama: 
1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 
2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e

Pengembangan SDM Pustakawan 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sejak internet datang dan mendominasi 
hampir semua bidang kehidupan, membuat pustakawan harus menyesuaikan dengan perkemban-
gan tersebut jika tidak ingin peran dan fungsinya terpinggirkan. Perpustakaan Nasional Republik 
Indonesia melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan setiap tahun mengadakan pendidikan dan 
pelatihan, baik yang biayai oleh APBN maupun dengan biaya mandiri. Tahun ini ada 10 Pendi-
dikan dan Pelatihan yang diselenggarakan. 

Selain itu, melalui organisasi profesi yang ada seperti Ikatan Pustakawan Indonesia dan Forum 
Perpustakaan Khusus Indonesia banyak mengadakan seminar, pelatihan singkat, kuliah melalui 
aplikasi WhatsApp, atau berbagai forum lainnya yang bertujuan menambah, meningkatkan ke-
mampuan, dan pengetahuan para pustakawan.

Organisasi Profesi Pustakawan

Berdasarkan Permenpan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan 
Angka Kreditnya, organisasi profesi pustakawan adalah organisasi yang bertugas mengatur dan 

menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, 
serta etika pustakawan. Berikut beberapa 
organisasi profesi pustakawan yang berskala 
internasional dan nasional yang aktif menjadi 
wadah dalam peningkatan kapasitas dan 
kemampuan para pustakawan:

1. American Library Association
ALA didirikan pada tanggal 06 Oktober 
1876 di Phildelpia AS, yang terbentuk 
setelah adanya konferensi pustakawan 
yang juga dihadiri oleh Melvil Dewey. 
Organisasi tersebut merupakan organ-
isasi perpustakaan tertua dan terbesar 
di dunia yang beranggotakan sekitar 
35.000 anggota yang terdiri dari 30.000 
anggota dan 5.000 anggota badan kor-
porasi. ALA berkantor di Chicago, Illi-
nois dan mempunyai staf sebanyak 275 
orang.

2. Library Association
Library Association (LA) merupakan 
organisasi pustakawan Inggris, berdiri 
tahun 1877 bermarkas di London, 
selama berlangsungnya International 
Library Conference di London. Pada 
tahun 1898, LA memperoleh Royal 
Charter yang merupakan pengakuan 
pemerintah Inggris terhadap 
oraganisasi tersebut. Pada tahun-tahun 
pertama berdirinya LA menghadapi 
banyak kesulitan, hal yang sama terjadi 
pada tahun 1920-an.

3. ASLIB
Association of Special Libraries and 
Information Bureaux (berdiri tahun 
1924) → merupakan cermin dari 
kekuatan peranan pustakawan khusus, 
yang bermarkas di London.

4. IFLA
Berdiri pada tahun 1927 dengan mar-
kas besarnya di Den Haag, Belanda, 
angggota IFLA terbatas pada organisasi 
pustakawan dan perpustakaan tidak 
menerima anggota perorangan. Pada 
mulanya IFLA merupakan kepanjangan 
dari International Federationof Library 
Association kemudian diubah menjadi 
International Federation of Library 
Association and Institution.

5. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)
Adanya berbagai organisasi pustakawan 
tidak selalu berdampak baik bagi pro-
fesi pustakawan, maka beberapa pus-
takawan mulai mengadakan penjajakan 
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pembentukan organisasi  profesi yang bertaraf nasional. Pada Januari 1973, diadakan pertemuan penjajakan di Bandung, yang dihadiri oleh sisa 
Pengurus Besar APDI Pusat, APADI Cabang Jakarta, Bogor, Bandung, Himpunan Pustakawan Chusus Indonesia, serta Himpunan Pustakawan 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pada pertemuan itu dihasilkan kesepakatan untuk melangsungkan Kongres Pustakwan se-Indonesia. Kongres tersebut dilaksanakan tanggal 5 
s.d. 7 Juli 1973. Hasil kongres ialah peleburan berbagai organisasi pustakawan menjadi satu wadah tunggal Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).
 

6. Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI)

Berawal dari Musyawarah Nasional dan Semi-
nar Ilmiah Forum Perpustakaan Khusus pada 
tanggal 7 November 2000 maka dibukalah FPK, 
sebagai tindak lanjut hasil Forum Komunikasi 
Pembinaan Perpustakaan Khusus (FKPPK).  
FPKI melakukan pendekatan secara intensif 
kepada para pustakawan dan pengelola perpus-
takaan Kementerian/Lembaga yang dirasakan 
lebih banyak berperan dalam FPKI. Meskipun 
yang termasuk dalam lingkup FPKI sangatlah 
luas, termasuk perpustakaan khusus di instansi 
(sektor) swasta. 

Tahap awal dilakukan dengan jalan mengadakan kegiatan di tiap Perpustakaan K/L dengan turut saling mengundang Perpustakaan lainnya. 
Mengingat isu-isu yang dibahas memiliki korelasi satu sama lain. Ke depan fokus FPKI tentunya akan menjalin sinergi antara semua jenis per-
pustakaan khusus, baik di instansi pemerintahan maupun swasta dan bersama dengan asosiasi lainnya bekerja sama demi perkembangan dunia 
kepustakawanan yang lebih baik.

Pustakawan di Lembaga Pemerintah

Perpustakaan saat ini terus bertransformasi melalui inovasi yang dilakukan oleh pustakawan yang terus berupaya memberikan layanan user oriented. 
Beberapa perpustakaan Pemerintah sudah melakukan hal-hal tersebut. 

1. Perpustakaan Pendidikan dan Kebudayaan Kolaborasi antara pustakawan dalam memberikan pelayanan bagi semua kalangan di perpus-
takaan ini menghasilkan inovasi yang sangat beragam:
a. Penyediaan working space bagi berbagai komunitas untuk beraktivitas secara gratis. Ada komunitas bahasa Inggris, komunitas guru, 

komunitas driver online yang menggunakan fasilitas ruangan gratis di sini;
b. Adanya bioskop mini di dalam perpustakaan. Bisa dipakai untuk nobar pertandingan sepakbola, pertandingan bulutangkis, atau 

memutar koleksi film milik perpustakaan;

Bioskop mini di Perpustakaan Kemendikbud         Foto Fipit Fatimah

c. Kegiatan mendongeng bagi 
anak-anak sekolah. Anak-anak 
TK atau Sekolah Dasar diun-
dang untuk mendengarkan 
dongeng yang diselenggarakan 
perpustakaan.

2. Perpustakaan Dewan Perwakilan 
Rakyat
a. Bioskop mini di dalam 

perpustakaan yang dapat digu-
nakan untuk berbagai kegiatan 
seperti diskusi buku, pelatihan 
menari, bahkan untuk kegia-
tan olahraga

b. Adanya ruang pertemuan yang 
dapat digunakan oleh pen-
gunjung. Organisasi profesi 
Forum Perpustakaan Khusus 
Indonesia pernah meng-
gelar rapat kerjanya di ruang 
pertemuan perpustakaan DPR 
yang nyaman tersebut.

Layanan silang informasi pun sering dilaku-
kan oleh pustakawan antar instansi pemerin-
tah bahkan dengan lembaga non pemerintah 
untuk memberikan layanan dalam rangka 
pencarian informasi.

Perpustakaan dan
Pustakawan Direktorat
Jenderal Imigrasi

Perpustakaan Direktorat Jenderal Imigrasi 
berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

termasuk dalam kategori Perpustakaan Khu-
sus, dimana disebutkan dalam Undang-Un-
dang tersebut Perpustakaan Khusus adalah 
perpustakaan yang diperuntukkan secara ter-
batas bagi pemustaka di lingkungan lembaga 
pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga 
pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau 
organisasi lain. Lebih lanjut dijelaskan kewa-
jiban tenaga perpustakaan :

1. Memberikan layanan prima terha-
dap pemustaka;

2. Menciptakan suasana perpustakaan 
yang kondusif; dan

3. Memberikan keteladanan dan 
menjaga nama baik lembaga dan 
kedudukannya sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawabnya.

Menjabarkan tugas tenaga perpustakaan 
sesuai amanat Undang-Undang Republik 
Indonesia Tahun 2007 tentang Perpustakaan, 
serta dalam upaya memberikan layanan 
prima terhadap pemustaka atau pengunjung 
perpustakaan, saat ini Direktorat Jenderal 
Imigrasi tengah mengembangkan sebuah 
perpustakaan dengan konsep hybrid. 

Perpustakaan hybrid memiliki koleksi kombi-
nasi, baik koleksi cetak maupun koleksi non 
cetak serta koleksi online. Model perpus-
takaan ini masih memiliki space yang cukup 
untuk koleksi cetaknya dan terus melayankan 
koleksi cetak yang dimilikinya. Di sisi lain 
fasilitas baca juga tetap dikembangkan, agar 
dapat menjadikan suasana mendukung para 
pemustaka untuk memanfaatkan koleksi 

yang ada sesuai dengan karakter dan format 
koleksi, serta gaya membaca para pemustaka. 

Pustakawan dari berbagai lembaga pemerin-
tah maupun lembaga swasta dengan dimotori 
oleh Perpustakaan Nasional Republik Indo-
nesia saat ini sedang berusaha mengambil 
bagian dalam upaya memajukan sumber 
daya manusia Indonesia dengan menjalin 
sinergi dan kerja sama dalam mewujudkan 
ekosistem masyarakat berpengetahuan untuk 
meningkatkan budaya literasi masyarakat, 
serta mereplikasi kegiatan transformasi 
perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Demikian sekilas tentang jabatan fung-
sional pustakawan. Apa pun pekerjaan atau 
jabatan fungsional yang kita pilih, sebaiknya 
dilakukan sesuai passion, karena kebahagiaan 
akan datang dengan sendirinya tanpa dicari, 
sehingga beban kerja seberat apapun bisa 
dipikul dengan mudah.
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Mengenal Zoom
Aplikasi Konferensi Video

Paling Diminati Selama WFH
Teks  Cut Aurora Anastasia

Menyikapi penyebaran pandemi 
COVID-19 yang semakin meluas dan 
guna memaksimalkan upaya penanga-
nan virus corona di Indonesia, Presiden 
Joko Widodo telah menghimbau segenap 

masyarakat untuk mulai mengurangi aktivitas di luar ru-
mah dan menerapkan physical distancing dengan bekerja 
dari rumah atau work from home (WFH).  
 
Untuk menjembatani komunikasi bagi mereka yang 
bekerja dari rumah agar tetap berhubungan dan melan-
jutkan alur kerja harian pada masa WFH ini, diperlukan 
aplikasi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. 
Salah satu aplikasi online meeting yang paling 
banyak digunakan untuk melakukan 
konferensi video adalah Zoom, layanan 
konferensi video berbasis cloud com-
puting. 

Aplikasi ini mempertemukan dua atau 
lebih penggunanya secara virtual, baik 
secara panggilan video, suara, atau 
keduanya. Ada pun terdapat dua istilah 
yang paling populer dalam penggunaan 
Zoom adalah Zoom Room (Ruang Zoom) 
dan Zoom Meeting (Rapat Zoom). 

Zoom Room merupakan pengaturan perangkat keras 
(hardware) fisik yang memungkinkan perusahaan untuk 
melakukan penjadwalan dan kemudian meluncurkan 
Zoom Meeting dari ruang konferensi mereka. Zoom 
Meeting adalah rapat konferensi video yang dihosting 
menggunakan aplikasi Zoom. Para penggunanya dapat 

bergabung dengan rapat- rapat yang men-
gundang mereka melalui smartphone, 

desktop dan laptop secara online. 

Zoom Meeting sendiri memiliki empat 
versi, yaitu Basic, Pro, Busi-

ness, dan Enterprise. Pada versi Basic, meeting 
dilakukan oleh satu orang host dengan 
maksimal 100 pengguna. Walaupun tidak ada 
batasan pada jumlah meeting yang dilakukan 
per harinya tetapi durasi meeting hanya dapat 
dilakukan maksimal 40 menit setiap kalinya. 
Meski demikian, mengingat versi Basic ini 
merupakan satu-satunya versi yang tidak ber-
bayar, tentunya pilihan ini tetap menjadi yang 
paling diminati bagi para penggunanya. 

INOVASI

Presiden Joko Widodo
memimpin rapat
bersama jajarannya 
melalui telekonferensi
di Istana Kepresidenan
Bogor, Jawa Barat, pada 
Senin, 16 Maret 2020
(Youtube  Sekretariat 
Presiden)

Foto
Sekretariat Presiden

Kelebihan 
yang
ditawarkan 
bahkan ada 
yang mampu 
memfasilitasi
hingga 50 
host
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Pada versi kedua yaitu versi Pro, kelebi-
han-kelebihan yang tidak didapatkan pada 
versi Basic antara lain adalah durasi meeting 
yang tidak terbatas, serta memiliki manaje-
men pengguna, kontrol admin, pelaporan 
(reporting), dan batas penyimpanan hingga 
1GB. Pada versi berikutnya yaitu Business, 
kelebihan yang ditawarkan pun semakin 
tinggi yaitu kapasitas meeting hingga 300 user, 
dan minimal 10 host. Dan kelebihan yang 
ditawarkan pada versi yang terakhir yaitu, 
Enterprise, adalah kapasitas meeting yang 
mampu memfasilitasi bahkan hingga 50 host.

Dengan banyaknya fitur yang dimiliki 
aplikasi Zoom seperti recording yang dapat 
merekam semua percakapan via Zoom yang 
dapat diputar kembali, sharing screen, chat an-
tar pengguna, scheduling yang dapat langsung 
terhubung ke Google Calendar, hingga fitur 
filter yang memberikan penampilan wajah 
menjadi lebih mulus bagi penggunanya 
melalui ‘Touch Up My Appearance’, tentunya 
menjadi nilai lebih jika dibandingkan dengan 
aplikasi konferensi video lainnya yang serupa. 

Dalam rapat kabinet yang digelar pada tang-
gal 16 Maret 2020 yang lalu pun, pemerintah 
Indonesia telah menggunakan aplikasi Zoom. 
Pada rapat yang diikuti oleh 41 menteri 

Kabinet Indonesia Maju tersebut tampak 
penggunaan aplikasi Zoom yang diinte-
grasikan dengan perangkat kamera, tripod, 
dan monitor berlayar besar. 

Seperti yang terlihat pada unggahan Sekretar-
is Kabinet, Pramono Anung pada akun Insta-
gram nya, nampak suasana rapat yang terlihat 
dari layar komputer di hadapan Presiden Joko 
Widodo menampilkan gambar setiap menteri 
dari berbagai lokasi yang berbeda. Rapat den-
gan tema “Membahas Percepatan Ekonomi 
Menghadapi Tekanan Virus Corona” tersebut 
digelar dengan format aplikasi konferensi vid-
eo dan dilakukan guna mencegah penyebaran 
virus COVID-19.  

Hal senada juga diterapkan di lingkungan 
Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai contoh, 
pada Subdirektorat Pemeliharaan dan Pen-
gamanan, Direktorat Sistem dan Teknologi 
Informasi Keimigrasian, setiap harinya 
dilaksanakan rapat melalui aplikasi Zoom 
antara para struktural dan para pegawai ter-
kait perencanaan dan pelaksanaan tugas dan 
fungsi Pemeliharaan dan Pengamanan Sistem 
Teknologi Informasi Keimigrasian. 

Selain menggelar rapat-rapat harian tersebut, 
juga dilakukan absensi pagi pada pukul 07.30 
WIB dan absensi sore yang dilaksanakan 

pada pukul 16.00 WIB (Senin-Kamis) dan 
pukul 16.30 WIB (Jumat) yang juga digelar 
melalui Zoom Meeting. Zoom Meeting 
absensi pagi dan sore yang dilaksanakan oleh 
atasan beserta para pegawai ini, ditujukan 
agar atasan dapat memberikan arahan dan tu-
gas bagi para pegawai pada pertemuan Zoom 
Meeting di pagi hari dan kemudian menerima 
laporan pelaksanaan tugas, serta evaluasi 
pada sore harinya. 

Maraknya penggunaan aplikasi konferensi 
video seperti Zoom selama masa work from 
home ini diberlakukan, tentunya memudah-
kan para penggunanya untuk tetap bertemu 
tatap muka walaupun secara virtual, berbagi 
informasi dan tetap saling terhubung meski 
dilakukan dari kediaman masing- masing.

Suasana rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan sejumlah menterinya, Senin 16 Maret 2020.
Rapat digelar melalui konferensi video demi mencegah penyebaran virus corona (COVID-19)

Foto Instagram Pramono Anung
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MATA LENSA

Beberapa Kantor Imigrasi mulai mengadakan rapid test bagi para pegawai, seperti 
Kantor Imigrasi Madiun yang melakukannya pada Rabu (8/4).

Petugas Imigrasi mengenakan APD face shield ketika melakukan
pemeriksaan keimigrasian di TPI Kualanamu Medan.

Fotografer Anggi D

Fotografer Tikim Kanim Medan
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SINOPSIS BUKU

Buku ini merupakan sebuah hasil riset penulis selama 
sepuluh tahun mengenai pemuda. Latar belakang 
penulis yang merupakan seorang peneliti dengan 
fokus perilaku politik sangat mempengaruhi gaya 
bahasa dalam menulis buku. 

Ketergantungan kita pada dunia digital membuat kita terlalu 
mengandalkan big data dan media sosial. Kita telah mengasing-
kan kontribusi budaya dan sejarah kita sendiri dalam mengon-
truksi masa depan.

Pembaca akan dibawa merunut peristiwa seputar pemuda se-
cara apik berikut dengan data-datanya. Bagaimana pemuda di 
Indonesia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai peris-
tiwa yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri beserta 
pengaruhnya terhadap nasionalisme dan semangat kebangsaan.

Penulis memberikan porsi yang signifikan saat menceritakan 
generasi yang saat ini sangat populer dengan sebutan Gener-
asi Milenial dalam perspektif yang berbeda. Ia menyebutnya 
sebagai “Generasi Phi” yang memiliki kecenderungan kolek-
tif yang sebenarnya memegang teguh akar keindonesiaanya. 
Seolah mencoba mematahkan asumsi media selama ini yang 
menggambarkan sebagai generasi dengan karakteristik yang 
individualistis dan konsumtif.

Kelebihan buku:
- Memberikan gambaran yang cukup komprehensif menge-

nai perjalanan generasi yang disebut pemuda di Indonesia.
- Menyajikan data dan fakta yang berasal dari penelitian seh-

ingga memaksa pembaca untuk menerima dan mendapat-
kan perspektif baru dalam memandang Generasi Milenial.

Kekurangan buku:
- Penggunaan istilah ilmiah dalam buku ini yang memaksa 

pembaca untuk membaca secara perlahan dalam beberapa 
bagian.
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RESENSI

 I just sent you
   the copy of
new regulations

Waduh biyung, 
  bad news iki
     Martha.

      Wait, what?
    You mean we 
cancel everything?

What are you
talking about?

  Hey, Martha
Already booked
     the flight?     Yap.

Everything
   is ready!

Akhirnya kami kembali merencanakan pertemuan. Dia akan segera berkunjung kembali dalam waktu dekat..

Sekian lama terpisah jarak 16.000 km, Seattle - Brebes.

Hingga COVID-19 mewabah, dan pemerintah mulai ambil langkah tegas pencegahan penyebarannya di Indonesia

Perjumpaan ditunda... Hingga wabah mereda, rindu ini mungkin sudah tak terhingga

VLDR - Very Long Distance Relationship kami menyebutnya.

Inyong kudu sabar
Kiye ujian cintane
inyong karo kowe

Kepriben maning
kondisine pancen

kaya kiye..

You be patient yes.
I promise I will visit
   you when the
 condition normal
      again yes.

     huhuhu
ya, no choices
  Met, hoping
that this world
    gets better
         ASAP.

To limit the spread of COVID-19
Indonesian Gouvernment has restricted

foreigner visitors from travelling

to the Indonesian Teritory
2 April 2020, at 00.00 WIB

Oleh: Nurul Widiyatmoko

KARTUN
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