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prodiIlmu Politik Fakultas Ushuluddin dan FilsafatUIN Alauddin Makassar. 

Dalam penyelesian skripsi ini, peneliti banyak menghadapi hambatan tetapi 

dengan pertolongan Allah swt. dan dukungan dari berbagai pihak sehingga peneliti 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sepantasnya peneliti menyampaikan 

rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan keikhlasan 

hatinya memberi motivasi dan bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi 

ini, terutama kepada:  

1. Prof. H. Hamdan, M.A, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. 

Dr.H. Mardan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Wahyuddin M.Hum. selaku Wakil Rektor 



 
  

v 
 

Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, Prof Dr. Darussalam 

M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni, dan Dr.H. 

Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, beserta 

seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar. 

2. Bapak Dr. Muhsin, M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Ushuuddin, Filsafat Dan 

Politik serta Wakil Dekan beserta staf Fakultas. 

3. Bapak Syahrir karim, M.Si., Ph.D. dan Nur Utaminigsih, S. IP, M.SI. selaku 

Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Poitik  yang telah memberikan fasilitas, 

motivasi, bimbingan serta nasehat selama peneliti menempuh pendidikan di 

Prodi Ilmu Politik. 

4. Ibunda Dr.Anggriani Alamsyah, M.Si. dan Nur Utaminingsih, S. 

IP,M.Si.selaku pembimbing I dan II yang senangtiasa meluangkan waktunya 

dan memberikan arahan dalam membimbing dan mengarahkan peneliti 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Bapak Prof. Dr. H.Muhammad Ramli, M.Si. dan Dr.Muhammad Irham, 

S.Th.I., M.Th.I selaku penguji I dan II yang telah menguji dengan penuh 

kesungguhan untuk kesempurnaan skripsi ini. 

6. Bapak Fajar, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing akademik akademis penulis 

serta para dosen jurusan Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu 

pengetahuan yang berharga dan sangat bermanfaat bagi penulis. Serta staf 

jurusan Ilmu Politik dan staf tata usaha Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik yang sangat membantu selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi 

ini.  



 
  

vi 
 

7. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2017 (Syahrul Ramadan, Fikri 

Agung Wicaksono, Yusri, Sukri Sabir, Abil Aqsa, Muhammad Nurhidayat, 

Muh Ansar, Asrianto S.Sos, Hajir, Rahman dan seluruh teman-teman yang 

penulis tidak bisa sebutkan satu per satu yang selama ini berjuang, bercanda 

gurau, merasakan pahit manis kehidupan kampus bersama.Semoga apa yang 

kita lewatkan tidak akan berhenti sampai disini saja, tetapi akan tetap terbawa 

sampai sukses di dunia yang nyata dan di akhirat kelak.Amiin.  

8. Seluruh teman-teman DPC HIPPMAS Sinjai Barat yang senantiasa 

memberikan dukungan dan doa kalian selama ini. 

9. Saudari Putri Miftahul Janna, S.Sos dan Nurul Azizah, S.Sos penulis ucapkan 

banyak terima kasih atas bantuan yang selalu meluangkan waktunya  dan 

memberikan dukungan agar skripsi ini bisa cepat terselesaikan.Tanpa kalian 

saya tidak bisa berbuat apa-apa.Semoga Allah swt. meberikan limpahan 

karunianya. 

10. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan Kepala Desa Arabika penulis 

ucapkan banyak terima kasih telah memberikan partisipasi dalam informan 

penulis dan memberikan izin penelitian di Desa Arabika. 

11. Seluruh masyarakat Desa Arabika penulis ucapkan banyak-banyak terima 

kasih atas bantuan memberikan data yang penulis butuhkan selama penelitian 

berlangsung. 

Teristimewa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 

kepada diri saya sendiri Andi Hermansyah yang sudah kuat dan sangat hebat untuk 

bisa berdiri sejauh ini. Ayahanda tercinta Abdul Samad dan Ibunda Hj.A.Husni 

terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa, perhatian, dan kesabarannya dalam 



 
  

vii 
 

mendidik, menasehati, mendukung, membesarkan, dan mendoakan untuk kebaikan, 

kesuksesaan dan kebahagian kepada penulis. Saudara-saudara ku yang tak henti-

hentinya memberikan dukungan dan doa serta seluruh keluarga besar yang senantiasa 

memberikan dukungan tiada henti kepada penulis.  

Atas segala upaya yang telah dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya 

bantuan dari semua pihak. Hanya kepada Allah swt. kami memohon dan berserah diri 

semoga melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah 

membantu.  Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh 

dari kesempurnaan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun.  

Akhir kata, semoga segala bantuan dari berbagai pihak baik itu bantuan secara 

moril maupun materil yang telah diberikan menjadi berkah, menjadi amal shaleh dan 

mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dan bernilai ibadah, amin. 

Gowa,  
       Penyusun 
        

 
 
 

ANDI HERMANSYAH 
       NIM: 30600117138 

 

 

 

 



 
  

viii 
 

DAFTAR ISI 

 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .............................................................................. ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................ Error! Bookmark not defined. 

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iv 

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................................. x 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ................................................................ xi 

ABSTRAK ............................................................................................................................ xv 

BAB IPENDAHULUAN .................................................................................................. 1-20 

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................................... 11 

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................................... 12 

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................................... 12 

E. Kajian Penelitian ........................................................................................................ 12 

BAB IITINJAUAN TEORITIS ..................................................................................... 18-38 

A.Sosiologi Politik.............................................................................................................. 18 

B. Teori Elit .................................................................................................................... 26 

C. Teori Kebijakan Publik .............................................................................................. 29 

D. KerangkaKonseptual .................................................................................................. 34 

BAB IIIMETODE PENELITIAN ................................................................................ 36-43 

A. Jenis dan lokasi penelitian .......................................................................................... 36 

B. Pendekatan Penelitian ................................................................................................ 37 

C. Metode Pengumpulan Data ........................................................................................ 38 

D. Instrumen Penelitian ................................................................................................... 39 

E. Teknik Analisis Data .................................................................................................. 39 

BAB IVPEMBAHASAN ................................................................................................ 44-71 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .............................................................................. 44 

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Arabika 

Kabupaten Sinjai ................................................................................................................ 55 

C. Respon Elit Tokoh Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah .................................. 64 

BAB VPENUTUP ........................................................................................................... 72-73 



 
  

ix 
 

A. KESIMPULAN .......................................................................................................... 74 

C. IMPLIKASI ............................................................................................................... 75 

KEPUSTAKAAN ................................................................................................................. 76 

LAMPIRAN-LAMPIRAN................................................................................................... 79 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................................. 89 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

x 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Data Nama Dusun Desa Arabika        49 

Tabel 4.2 Data Sumber Daya Pembangunan       50 

Tabel 4.3 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya      50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

xi 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te خ

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 Jim J Je ج

  Ha Ḥ ha (dengan titik di atas) ح

  Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet س

 Sin S es ص

 Syin Sy es dan ye ش

  Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

ّ Wawu W We 

ٍ Ha H Ha 

 Hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 ya‟ Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   ََ  Fathah A A 

 َِ  KaSTah I I 

 َُ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يََ   fathah dan ya Ai a dan i 

 ََّ  wathah dan wau Au a dan u 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

, ا/يََ  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

يَِ   kaSTah dan ya I i dan garis di bawah 

 َُّ  dammah dan wau U u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ج)ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

mendapat harakat fathah, kaSTah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t], 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya adalah 

[h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda ( َّ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي dengan ber-tasydid ( َّ ) 

diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kaSTah (ي), maka transliterasinya 

seperti huruf maddah [i]. 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (أل)  

aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah yang 

terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), sunnah,khusus 

dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps),dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

 
Nama : Andi Hermansyah 
NIM : 30600117138 
Judul : Respon Elit Tokoh Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam 

Penanganan Covid-19Di Desa Arabika Kabupaten Sinjai 
 

Pokok Masalah penelitian ini adalah Respon elit tokoh masyarakat terhadap 

kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 di Desa Arabika kabupaten sinjai 

sesuai dengan Peraturan bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang protokol kesehatan 

dalam upaya untuk mencegah dan memutuskan rantai penularan covid-19. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini padarespon elit tokoh 

masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 di Desa 

Arabika kabupaten sinjai.  

Penelitian ini menggunakan teori sosiologi politik, teori elit dan Teori 

Kebijakan Publik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

secara mendalam dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber 

primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan 

melalui Empat tahapan, yaitu:  Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data Dan 

Verifikasi dan Penyimpulan data.  

Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Kebijakan yang telah dikeluarkan 

oleh pemerintah kabupaten sinjai melalui perbup nomor 27 tahun 2020 tentang 

protokol kesehatan dalam upaya untuk mencegah dan memutuskan rantai penularan 

covid-19. Penerapan kebijakan ini mendapat respon dari masyarakat karena 

menganggap pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan saja tanpa memberi harapan 

kepada masyarakat dan tidak mengevaluasi pemerintah desa dalam melakukan 

sosialisasi yang berkaitan dengan covid-19, pemerintah kurang cerdas mengamati 

perilaku masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dengan perbup dalam 

penanganan covid-19 khususnya di desa arabika.  

Elit tokoh masyarakat berpengaruh penting dalam pelaksanaan kebijakan 

perbup, ini dapat dilihat dari peranan para elit untuk mengkoordinasikan kepada 

masyarakat perihal aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain daripada 

itu, elit tokoh masyarakat juga mempengaruhi pola pikir dan sudut pandang 

masyarakat perihal kebijakan tersebut karena menganggap kebijakan ini tidak mampu 

memberi solusi bagi masyarakat, disisi lain elit tokoh masyarakat menolak kebijakan 

tersebut karena tidak adanya bantuan yang dapat menunjang kebutuhan ekonomi bagi 

keluarga Covid-19. 

 

Kata kunci: Covid-19, Elit, kebijakan Publik
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Covid-19 adalah jenis virus baru yang menyerang imunitas tubuh serta dapat 

menyebabkan kematian.Pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan yang pertama 

dan terutama di dunia. Banyak negara memutuskan untuk menutup sekolah, 

perguruan tinggi dan universitas. kasus pertama Covid-19 di Indonesia terjadi 

pada 1 maret 2020 dengan 2 pasien dari Depok yang terjangkit virus tersebut 

karena berinteraksi dengan warga Jepang. Virus tersebut juga dengan cepat 

menyebar diseluruh daerah Indonesia hingga diketahui saat ini 26 Maret warga 

Indonesia yang positif Covid-19 berjumlah 893 orang dengan 78 meninggal, dan 

35 sembuh. Semakin hari banyak informasi yang menyebar perihal Covid-19.
1
 

PandemiCovid-19yang saat ini melanda dunia hampir sama dengan yang 

pernah terjadi di zaman Nabi yakni terjadi wabah menular dan mematikan. Cara 

pencegahannya pun sama, walaupun wabahCovid-19 sampai saat ini belum 

ditemukan penawarnya secara total. coba kita mengingat kembali wabah yang 

pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah juga terjadi wabah 

yang menyerang kaum Rasulullah. Bedanya bukan Covid-19 namun serupa wabah 

pada zaman sekarang ini, wabahnya adalah Kusta atau Lepra. Kusta adalah wabah 

yang perembes dan menular saat sebelum obatnya ditemukan. Kusta ini 

merupakan salah satu penyakit yang menyerang saraf tepi yang disebabkan oleh 

kuman, selain itu kusta juga menyerang kulit, dan organ tubuh lain kecuali pusar. 

                                                           
1
 Rohmah S.N., "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat 

Pandemi Corona?", Adalah: bulletin hukum dan keadilan 4, No. 1 (2020) :  h. 66. 
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Disaat itu Nabi Muhammad saw. merupakan pemimpin agama, segala perkara 

urusan duniawi dan segala kepentingan akhirat, serta beliau adalah Nabi Yang 

diutus oleh Allah menyampaikan wahyu perintah Allah kepada seluruh ummat 

manusia hingga saat kini. Selan penyakit kusta, ketika Nabi melakukan peralanan 

(hijrah) kemadinah juga terdapat wabah, Nabi Muhammad saw. memerintahkan 

kepada para pengikutnya agar bersabar dan selalu mengharapkan pertolongan 

yang datang dari Allah swt.
2
 

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammadsaw.yang 

diriwayatkan Bukhariyang perembes dan menular saat sebelum obatnya 

ditemukan. Kusta ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang saraf tepi 

yang disebabkan oleh kuman, selain itu kusta juga menyerang kulit, dan organ 

tubuh lain kecuali pusar. Disaat itu Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam 

smerupakan pemimpin agama, segala perkara urusan duniawi dan segala 

kepentingan akhirat, serta beliau adalah Nabi Yang diutus oleh Allah 

menyampaikan wahyu perintah Allah kepada seluruh ummat manusia hingga saat 

kini. Selan penyakit kusta, ketika Nabi melakukan peralanan (hijrah) ke madinah 

juga terdapat wabah, Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepada para 

pengikutnya agar bersabar dan selalu mengharapkan pertolongan yang datang dari 

Allah swt. yang merembes dan menular saat sebelum obatnya ditemukan.
3
 

Kusta ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang saraf tepi yang 

disebabkan oleh kuman, selain itu kusta juga menyerang kulit, dan organ tubuh 

                                                           
2
Rohmah S.N., "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat 

Pandemi Corona?", Adalah: bulletin hukum dan keadilan 4, No. 1 (2020) :  h. 65. 
3
Rohmah S.N., "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat 

Pandemi Corona?", Adalah: bulletin hukum dan keadilan 4, No. 1 (2020) :  h. 65-66. 
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lain kecuali pusar. Disaat itu Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam 

merupakan pemimpin agama, segala perkara urusan duniawi dan segala 

kepentingan akhirat, serta beliau adalah Nabi Yang diutus oleh Allah 

menyampaikan wahyu perintah Allah kepada seluruh ummat manusia hingga saat 

kini. Selan penyakit kusta, ketika Nabi melakukan peralanan (hijrah) kemadinah 

juga terdapat wabah, Nabi Muhammad saw. memerintahkan kepada para 

pengikutnya agar bersabar dan selalu mengharapkan pertolongan yang datang dari 

Allah swt. yang perembes dan menular saat sebelum obatnya ditemukan. Kusta ini 

merupakan salah satu penyakit yang menyerang saraf tepi yang disebabkan oleh 

kuman, selain itu kusta juga menyerang kulit, dan organ tubuh lain kecuali pusar. 

Disaat itu Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam merupakan pemimpin 

agama, segala perkara urusan duniawi dan segala kepentingan akhirat, serta beliau 

adalah Nabi Yang diutus oleh Allah swt. menyampaikan wahyu perintah Allah 

kepada seluruh ummat manusia hingga saat kini. Selan penyakit kusta, ketika 

Nabi melakukan peralanan (hijrah) kemadinah juga terdapat wabah, Nabi 

Muhammad saw. memerintahkan kepada para pengikutnya agar bersabar dan 

selalu mengharapkan pertolongan yang datang dari Allah swt. 

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw.yang 

diriwayatkan Muslim yaitu: 

،قَاَل  قُرَْيثَحُْتٌَُسِعيد  َّ ْثٌَُوْسلََوحَْتٌِقَْعٌَة ، ِِ َْحَوٌِاْلقَُزِشي  :ََحدَّثٌََاَعْثدُالل اْتٌُقَْعٌَة ،فَقَاَلْتٌُعَْثِدالزَّ ُِ ًََسثَ َّ : أَْخثََزًَااْلُوِغيَزجُ

،قَالَ  ٌْؤَُساَهحَْتٌَِشْيد  ،َع قَّاص  َْ ٌِؤَتِي ٌْعَاِهِزْتٌَِسْعِدْت ؤَتِيالٌَّْضِز،َع ٌْ َسلَّنَ :َع َْ ِِ عَلَْي ُِ َصلَّىالل ِِ : قَالََزُسُْللل

إِذَ » َّ ، َِ ،فَََلذَْدُخلُْاَعلَْي َِ ٍِ،فَإِذَاَسِوْعرُْوثِ ٌِْعثَاِد ٌَاًساِه ِِ َجلَّثِ َّ ْجِش،اْترَلَىاللِعَشَّ ِِز  الطَّاُعًُْآيَحُالّزِ ا،فَََلذَ َِ ًْرُْوثِ أَ َْ  ٍ قَعَثِؤَْر َّ ا

 ٌَُْ قُ «ّاِه َْ ٍُ َُذَاََحِديثُاْلقَْعٌَثِيِّ ُْ  رَْيثَحًََْح
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan 

Qutaibah bin Sa'id keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al 

Mughir dan dia nasabkan dengan Ibnu Qa'nab. Ibnu 'Abdur Rahman Al 

Quraisy berkata; dari Abu An Nadhr dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash 

dari Usamah bin Zaid dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Tha'un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu 

peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-

Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu 

berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan 

apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula 

kamu lari daripadanya." Dan Hadits Qutaibah seperti itu juga. (HR. 

Muslim)
4
 

Dari kisah tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa, pada hakikatnya 

setiap zaman memilki tantangannya tersendiri. Maka dari itu kita hendaknya 

bersabar dan mampu bangkit dari segala keterpurukan yang terjadi. Di dalam 

hadis Muslimsetelah Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara dan 

upaya atas bencana virus ini yaitu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan 

sebagai langkah awal untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.  

Selain itu, harus memperbanyak doa karena pada dasarnya segala sesuatu 

terjadi atas kehendak Allah swt. Pada dasarnya penyembuhan suatu penyakit 

atas kuasa Allah swt. Firman Allah swt. dalam (QS Asy-Syuˈarāˈ/26: 80) 

ِِۡييِ  َْ يَۡش ُِ ُد فَ ٍۡ اِذَا َهِز َّ  

Terjemahnya: 

“Dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku”. (QS Asy-

Syuˈarāˈ/26: 80)
5
 

 

                                                           
4
 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Al-Musnad al-Sahih al-

Mukhtasar Binaql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Salam, Juz IV (Beirut: 

Dar Ihya’ al-Turas\ al-‘Arabi), h. 1737. 
5 Kementrian agama RI Al-Quran dan terjemahannya, (solo: Abyan, 2014), h. 328. 
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Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. yang menyembuhkan manusia 

apabila ia sakit, kemudian Allah swt. berkuasa menyembuhkan penyakit apa 

saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus 

mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu.  

Imam Jamaluddin Al-Qasimi menguraikan bahwa ayat ini 

menggambarkan bahwa tata Susila seorang hamba Allah kepada khalid nya. 

Sebab penyakit itu kadang-kadang akibat dari perbuatan manusia sendiri, 

umpamanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma Kesehatan, 

atau pola hidup sehari hari, maka serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat 

dielakkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah swt. 

Bila orang sakit merasakan demikian waktu ia menderita sakit, maka ia akan 

menghayati benar nikmat-nikmat Allah swt. setelah ia sembuh dari penyakit 

tersebut.
6
 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk daerah agar menjadi daerah 

siaga Covid-19, selain itu pemerintah daerah juga memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat mengenai bahaya Covid-19 salah satunya dengan 

mensosialisasikan dan menerapkan gerakan sosial distancing. Konsep ini 

menjelaskan mengenai bagaimana agar memutus tali rantai penyebaran Covid-

19 dengans cara menjaga jarak antara satu manusia dengan manusia lain 

minimal dua meter dengan ini bisa menjaga konta k secara langsung antara 

                                                           
6
 Al Qasimi Jamal Al-Din  Muhammad, “Mahasin al-Ta’wil fi Tafsir Al-Qur’an Al-

Karim”, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiayyah, 1998). 
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manusia dan menghindari kerumunan di tempat massal
7
 

Mewabahnya virus corona dan telah ditetapkan sebagai suatu pandemic 

tidak hanya berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat tetapi 

membawa implikasi yang besar terhadap kehidupan masyarakat diberbagai 

sektor. Seperti sektor pendidikan, pemerintah mengistruksikan seluruh siswa 

dan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran online atau daring. Sektor 

transportasi mereka dibatasi untuk membawa penumpang seperti, ojek online 

mereka hanya diperbolehkan untuk mengantarkan makanan atau barang. Sektor 

ekonomi mereka diinstruksikan untuk menutup toko perbelanjaan jika tidak 

mereka bisa dikenakan denda. 

Desa merupakan salah satu bentuk dari kehidupan bersama, tinggal 

bersama-sama yang hampir mereka saling mengenal satu sama lain dan 

kebanyakan mereka berkehidupan dengan mata pencarian seperti pertanian, 

perkebunan, dan lain-lain.
8
 Pemilihan kepala desa merupakan implementasi 

dari sistem demokasi yang dianut oleh Negara Indonesia dan menghasilkan 

elit-elit baru atau penguasa di pedesaan. Sehingga munculah actor-aktor elit 

desa yang turut menentukan arah kebijakan pemerintah yang berpengaruh 

terhadap masyarakat.
9
 

Ada tiga tipe kepemimpinan menurut Weber. Pertama, kepemimpinan 

                                                           
7
Rohmah S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat 

Pandemi Corona?", Adalah: bulletin hukum dan keadilan 4, No. 1 (2020) :  h. 67. 
8
Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Malang: Setara, 2012), h. 68. 

9M. Mas‟ud Said, Birokrasi di Negara Birokratis: Makna, Masalah, dan Dekonstruksi 

Birokrasi Indonesia, (Malang: UMM Press, 2007), h. 120. 
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karismatik, yaitu suatu kepatuhan yang dibenarkan karena orang memberikan 

tatanan memiliki beberapa kesucian atau semua karakteristik yang dikenal. 

Pemimpin menggerakan yang dipimpin atas dasar karisma atau wibawa yang 

dimilikinya. Hal ini merupakan wujud kualitas diri yang batiniyah yang tidak 

bisa diberikan atau dibagikan kepada pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari 

tipe kepemimpian yang demikian identik dengan kepemimpinan tokoh agama. 

Kedua, kepemimpinan tradisonal identik otoritas kepatuhan bersumber dari 

rasa hormat terhadap pola-pola tatatanan lama yang telah mapan. Tipe 

kepemimpinan ini terkait masih kuatnya pengaruh tradisi mengikuti adat 

tradisional. Sebagai contoh dalam organisasi pesantren transisi kepemimpinan 

melalui jalur nasab atau keturunan yang sedarah. Tipe kepemimpinan yang 

ketiga adalah kepemimpinan rasional-legal di mana manusia percaya bahwa 

seseorang yang memberikan tatanan, serta berbuat sesuai dengan tugas-

tugasnya sebagai mana yang di dalam suatu kitab undang-undang dan 

peraturan. Elit tokoh masyarakat memegang peran kepemimpinan tipe 

pertama, ia menjadi tokoh yang disegani dan di dengarkan karena pengarunya 

terhadap masyarakat secara lokalistik.
10

 Bahkan pada masa orde baru, 

eksistensi tokoh elit masyarakat ini kemudian dijadikan alat untuk melegitimasi 

kekuasaan orde baru (Soeharto), dan menjadi instrumen yang digunakan 

pemerintah untuk menekan keinginan masyarakat lokal yang menginginkan 

pengelolaan secara mandiri atas sumber-sumber yang ada di daerahnya. 

Pengaruh dan kekuasaan elit masyarakat ini masih berpengaruh di era 

                                                           
10Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, (Yogyakarta: Centre 

Politics and Government PolGov , 2013), h. 31. 
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reformasi sekarang terutama pada wilayah Pedesaan tek terkecuali Desa 

Arabika sebagai salah satu Desa di Kabupaten Sinjai. 

Tidak hanya ibu kota dan beberapa kota-kota kecil yang benar-benar 

merasakan dampak besar dari pandemi ini, bahkan desa-desa kecil sekalipun 

telah merasakan bagaimana virus yang nampak tak ada namun ada ini 

memberikan perubahan besar terhadap pola kehidupan masyarakat pedesaan. 

Pada 3 (tiga) bulan pertama pandemi terjadi kelumpuhan sosial, ekonomi, 

pendidikan dan masih banyak sektor kehidupan. Ini dapat di lihat dari beberapa 

kebiasaa-kebiasaan masyarakat yang menjadi begitu di larang oleh pemerintah 

misalnya saja beribadah di masjid, berkumpul bersama keluarga.Di beberapa 

desa bahkan saling menutup akses jalan keluar masuk desanya di karenakan 

rasa takut yang terus menghantui fikiran mereka, ini sudah membuktikan 

betapa mengerikannya dampak dari pandemi Covid-19 ini. Berbicara perihal 

masker yang dulunya bukan satu barang yang di perhatikan oleh masyarakat, 

kini berubah menjadi sorotan dan menjadi kebutuhan seluruh elemen 

masyarakat. Hingga secara signifikan banyak bermunculan para pebisnis 

masker, meningkatnya jumlah pemakaian dan jumlah kebutuhan di pasaran 

mengakibatkan harga masker melonjak hingga empat kali lipat dari harga 

normal. Dinamika yang melanda dunia inipun telah di rasakan langsung oleh 

masyarakat Desa Arabika Kabupaten Sinjai, dimana mayoritas masyarakat 

desa ini berprofesi sebagai petani pada saat PPKM dan PSBB di perlakukan 

sangat mempengaruhi tingkt perekonomian masyarakat itu di akibatkan oleh 

tingginya harga bibit dan transportasi antar daerah sangat susah untuk di 
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akses.Beriring dengan berlalunya waktu selama hampir dua tahun pandemi 

melanda dunia, kini masyarakat mulai terbiasa dengan keadaan ini. Terkadang 

masyarakat lupa perihal keberadaan virus ini, hingga telah banyak kegiatan 

sosial yang di lakukan, setidaknya ini bisa menjadi angin segar setelah 

berbulan-bulan lamanya hanya mampu memandangi anak tanggah dan 

memandang dunia dari jendela rumah.
11

 

Aturan-aturan pemerintahpun bermunculan ada beberapa aturan yang di 

buat yang sangat tidak pro rakyat karena di anggap sangat merugikan 

masyarakat, seperti di perlakukannya jam malam dan batas pembukaan toko-

toko serta pelayanan masyarakat yang di ubah sistemnya menjadi sistem 

online. Sampai detik ini makassar menjadi sasksi nyata dari beberapa aturan 

yang di terakan oleh pemerintah, ini mengakibatkan banyak UMKM yang 

merasa di rugikan.
12

 

Seperti halnya di Desa Arabika sejak adanya pandemi Covid-19 mulai 

bermunculan berbagai konflik dalam masyarakat maupun pemerintah desa. 

Program-program pemerintah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat desa karena 

banyak ketidaksinambungan kebijakan pemerintah dengan pemahaman 

masyarakat. Kepentingan para elit dalam rumusan kebijakan desa lebih 

menjadi prioritas dari pada kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan-

kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah desa mendapat respon negatif dari 

                                                           
11

Rohmah S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat 

Pandemi Corona?", Adalah: bulletin hukum dan keadilan 4, No. 1 (2020) :  h. 69. 
12

Rohmah S.N. "Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat 

Pandemi Corona?", Adalah: bulletin hukum dan keadilan 4, No. 1 (2020) :  h. 70. 



 

 

10 
 

masyarakat. misalnya, kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat 

untuk agar semua keluarga atau orang sekitar yang divonis positive agar segera 

rapidtest. 

Sejumlah kerugian-kerugian yang ada akibat kebijakan Pandemi yang 

dirasakan masyarakat inilah yang mengundang kontra masyarakat utamanya 

Toko Elit Masyarakat yang jelas mempengaruhi masyarakat desa tersebut. Hal 

ini menjadi wajar karena Pola kebiasaan yang berubah secara drastis sehingga 

butuh penyesuaian baru bagi masyarakat, ditambah lagi banyak diantara 

mereka yang merasa dirugikan, serta merasa tidak nyaman dengan kebiasaan 

baru yang ada.Desa Arabika sebagai desa lumbung padimenuntut lahirnya 

kebijakan pemerintah desa yang lebih mendahulukan skala prioritas 

masyarakat bukan skala prioritas elit. Untuk itu Penelitian ini bertujuan 

mengetahui bagaimana relasi masyarakat dengan pemerintah (elit desa) serta 

melihat partisipasi masyarakat terhadap program–program pemerintah Desa. 

Hal ini dilakukan untuk memahami mengapa realitas yang dikemukakan di atas 

terjadi di Desa. Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok 

kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-

kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka bisa 

menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang 

mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga 

percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang 

berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang 

kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan dari masyarakat kebanyakan. 
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Karena itu menurut-nya, masyarakat terdiri dari dua kelas: Pertama, lapisan 

atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah dan elit yang tidak 

memerintah sepeti tokoh agama, tokoh pemuda, tuan tanah dan lain 

sebagainya. Kedua, lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit seperti masyarakat 

pada umummnya, petani dan lain sebagainya.
13

 

Kebijakan sosial dijadikan sebagai alat politik, adanya ketidakadilan 

secara procedural dan ketidakadilan social terjadi dalam penerapan bantuan 

social padahal setiap warga Negara, tidak terkecuali orang-orang miskin punya 

hak yang sama. Tidak terdata secara valid merupakan sesuatu yang 

diskriminatif karena seringkali proses pendataan tidak selalu di-update setiap 

saat, hal ini yang membuktikan bahwa ada kegiatan-kegiatan politik. Tidak 

tegasnya pemerintah dalam membuat suatu kebijakan membawa implikasi 

langsung terhadap masyarakat. Melihat dari fenomena tersebut maka peneliti 

tertarik untuk meneliti masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya konflik 

masyarakat maupun pemerintahan.  

Yaitu dengan mengambil judul besar: “Respon Elit Tokoh Masyarakat 

Terhadap Kebijakan Pemerintandalam Penanganan Covid-19 Di Desa 

ArabikaKab.Sinjai’’. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 di Desa 

Arabika Kabupaten Sinjai? 

                                                           
13 Sp Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta:Rajawali Pers. 2010), h. 200. 
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2. Bagaimana Respon Elit Tokoh Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Arabika KabupatenSinjai? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam penanganan 

Covid-19 di Desa Arabika KabupatenSinjai. 

2. Mengatahui dan memahami respon Elit tokoh masayarakat terhadap 

kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Desa Arabika 

Kabupaten Sinjai 

D. Manfaat Penelitian 

 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan berguna dan memberi kontribusi 

bagi pengembangan Ilmu Politik khususnya kajian seputar Respon Elit 

Tokoh Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintandalam Penanganan 

Covid-19 Di Desa Arabika Kab.Sinjai. 

2. Secara praktis, laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan 

seluruh elemen masyarakat, elit tokoh masyarakat, dan pemerintah dalam 

kebijakan dan implementasinya. 

E. Kajian Penelitian 

  Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dan 

mendukung penelitian ini adalah sebagaiberikut: 

Jurnal, Elit Dan Kekuasaan Pada Masyarakat Desa Studi Relasi Antara 

Pemerintah Dan Masyarakat Di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten 

Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung oleh Khairul Amin, S.Sos, 
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penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaran pemerintahan di desa 

masih sarat akan manipulasi oleh sekelompok elit tertentu yang dengan 

kekuasaanya menempatkan masyarakat sebagai objek dari kebijakan. 

Kekuasaan yang berada pada tangan elit ini melahirkan dominasi sehingga 

masyarakat tidak mempunyai akses yang cukup untuk memberikan pengaruh 

ataupun umpan balik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sedang 

berlangung. Hal tersebut terjadi karena kepala desa tidak lagi menggunakan 

cara demokratis, atau tidak lagi menjadi “bapak” bagi rakyatnya dalam 

meyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah administrator ketimbang menjadi 

pemimpin desa lebih menjadi sehingga relasi dan partisipasi yang kemudian 

lahir antara masyarakat dengan pemerintah adalah relasi dominasi serta 

patisipasi semu, manipulatif dan kooptatif. Hilangnya partisipasi masyarakat 

dan memburuknya relasi sosial tersebut adalah manifestasi kekecewaan 

masyarakat terhadap para elit desa (elit berkuasa) dan kondisi itu diperparah 

oleh ketidakpekaan serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi 

objektif masyarakatnya. 

Skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolahan Wilayah 

Laut Dan Pesisir Dalam Wilayah Kabupaten Selayar Di Kepulauan Taka 

Bonerate” oleh Tedi Putra penjelasan dalam temuan penelitian ini adalah 

dalam pengimplementasian kebijakan tentang pengelolahan wilayah laut dan 

pesisir dalam wilayah kabupaten selayar di kepulauan taka bonerate bahwa 

masih terdapat banyak kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki, seperti 

masih kurang sosialisasi pemerintah terhadapan lingkungan masyarakatnya. 
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Tidak jelasnya perda yang ada sehingga mengakibatkan pengawasan tidak 

bergitu rutin dijalankan, sumber daya implementor sudah memdai akan tetapi 

dalam pelaksanaannya masih sangat kurang atau belum maksimal. Hal ini 

dikarenakan sikap dari implementor itu sendiri yang terkesan mengabaikan dan 

tidak serius sehingga implementasi belum berjalan dengan baik. Melihat dari 

kondisi sumber daya manusia, aspek finansial, arah kebijakan dan peraturan 

pemerintah serta kondisi kehidupan masyarakat setempat begitu banyak 

memiliki potensi. Sehingga hal ini merupakan factor pendukung dalam 

implementasi kebijakan yang ada di lain hal dimana pemerintah belum 

memiliki kesiapan daalam pengelolahan diliat dari sisi pengawasan dan 

sosialisasi yang tidak berjalan efektif dan ini menjadi salah satu factor 

penghambat dalam implementasi kebijakan secaraberkelanjutan. 

Skripsi, “Elite politik dalam kontestasi di Desa (studi peran blater dalam 

pilkades di desa banjar kecamatan galis bangkalan Madura)” Oleh siti 

rohmatulainillah. Dalam analisis penelitian ini mendeskripsikan elit politik 

dalam kontestasi di desa yang menekankan peran elit blater dalam pemilihan 

kepala desa banjar kecamatan galis, bangkalan Madura. Tujuan 

mendeskripsikan bentuk struktur elit di desa banjar.kemudian peranan yang 

dilakukan elit blater dalam kontestasi pemilihan pilkades 2015, dan tujuan serta 

kepentingan elite blater dalam kontestasi pilkades. 

Pelaksanaan pilkades bagi masyarakat Madura menjadi agenda politik 

dan peneguhan kultural, yang mana dalam proses pilkades, elit blater sangat 

berperan untuk peneguhan statusnya sebagai elit desa. Bentuk dan struktur elit 
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lokal desa banjar yang paling tinggi pengaruhnya kyai kemudian blater yang 

terakhir kepala desa. Kemudian peran elite lit blater saat pilkades dengan 

strategi dan berbagai cara untuk mendapatkan kepercayaan dan pengaruh besar 

masyarakat dan yang terakhir mengaetahui tujuan elit blater dalam persaingan 

saat pilkades. Dengan segala strategi dan cara untuk mrndapatkan pengaruh 

yang besar dalam pilkades dan mendapatkan suara masyarakat, perselihan 

kemudian antar blater juga terjadi saat dan sesudah pilkades, karena selain 

menjadi agenda politik pemilihan juga menjadi agenda peneguhan status 

kultural bagi elit blater dengan tujuan dan kepentingan atas prestige dan status 

jagoanisme blater. 

Skripsi, Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi 2014 oleh Amrianto. 

Dalam analisis penelitian ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

data dan informasi tentang peranan elit tradisional dalam dinamika politik lokal 

pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Wakatobi 2014. Konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tentang peranan elit tradisional (Suzanne 

Keller). Namun berbicara mengenai dinamika politik lokal, sejak dulu 

Wakatobi telah dikuasai oleh aktor-aktor politik tradisional yang berbasis 

golongan elit tradisional. Adanya hubungan ketergantungan antara masyarakat 

(massa) dengan bangsawan Wakatobi. Dengan modal ekonomi tersebut mampu 

menimbulkan hubungan sangat permanen antara keduanya, yang mana dengan 

kebangsawan tersebut orientasi politik tidak akan berpaling kepada siapapun. 

Dalam bidang politik, pilihan politik bangsawan Wakatobi di tempatkan 
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sebagai tokoh, dimana keputusan politik akan selalu di patuhi dan tidak berani 

dilanggar. Di bidang sosial, posisi sosial (kedudukan) akan berpengaruh 

kepada masyarakat, dimana dengan struktur itu masyarakat akan merasa aman 

dalamlingkungan bermasyarakat dan bangsawan Wakatobi akan memelihara 

adat dan nilai tersebut. Dalam bidang psikologis, adanya hubungan emosional 

antara bangsawan Wakatobi dengan masyarakat dan mengarah kepada 

kesetiaan pada bangsawan Wakatobi yang tentunya tidak didasarkan pada 

rasionalitas. Hubungan bangsawan Wakatobi dengan masyarakat masih sangat 

kental sekali sifatnya kekeluargaan. 

 

Jurnal, Kontestasi Elite Lokal Dalam Merespon Kebijakan Wali Amanat 

Desa Di Bojonegara, oleh Erlina Yenda Pangetuningtyas,Elit lokal di desa 

nganti semakin berkembang dan otonom, ditunjukkan dengan keberadaan elit 

yang terdiferensiasi menurut kompetensi masing-masing elit. Terdapat elit 

penguasa yaitu elit yang menduduki posisi formal dalam pemerintah desa dan 

elit strategis yaitu elit agama, elit intelektual, dan elit ekonomi yang memiliki 

kompetensi sehingga melahirkan legitimasi terhadap dirinya. Elit strategis ini 

memiliki peranan dalam mewujudkan harapan dari setiap massa yang 

dipimpinnya dan menghubungkan elit lainnya dengan masyrakat. Hal ini 

dibuktikan dengan pengaruh yang diberikan terhadap elit penguasa dalam 

merespon kebijakan wali amanat desa.Adanya kontestasi elit dalam merespon 

kebijakan. Respon yang ditunjukkan oleh elit penguasa terhadap wali amanat 

desa awalnya adalah respon positif dengan menerima dan menjalankan 
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kebijakan karena elit penguasa merupakan panjang tangan dari pemerintah 

daerah yang seharusnya menjalankan kebijakan. Namun elit strategis 

menyatakan penolakan terhadap kebijakan. Namun elit strategis menyatakan 

penolakan terhadap kebijakan, karena dianggap kebijakan tersebut tidak 

relevan dengan masyarakat desa nganti. Sehingga tekanan dan pengaruh yang 

kuat diberikan oleh elit strategis terhadap elit penguasa menimbulkan adanya 

kebijakan tersebut tidak berjalan tetapi tetap dibentuk sebagai formalitas 

kepada pemerintah daerah. Selain itu keberadaan dari lembaga wali amanat 

desa yang memiliki fungsi dan kewenangan yang kuat dalam memajukan 

ekonomi di desa, dapat menggeser posisi para elit strategis karena secara tidak 

langsung lembaga ini akan melahirkan adanya kekuasaan baru dengan 

kompetensi kemampuan mensejahterakan masyarakat. 

Perbedaan penelitian saya dengan kelima penelitian diatas adalah belum 

pernah ada yang meneliti mengenai “Respon Elit Tokoh Masyarakat Terhadap 

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Arabika 

Kab.Sinjai” di Desa Arabika sendiri sejak adanya pandemi Covid-19 mulai 

bermunculan berbagai konflik dalam masyarakat maupun pemerintah desa. 

Program-program pemerintah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat desa karena 

banyak ketidaksinambungan kebijakan pemerintah dengan pemahaman 

masyarakat. Kepentingan para elit dalam rumusan kebijakan desa lebih 

menjadi prioritas dari pada kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan-

kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah desa mendapat respon negatif dari 

masyarakat khususnya di bantuan sosial hal ini dalam penanganan Covid-19. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Sosiologi Politik 

Sosiologi politik berasal dari dua kata, yang secara terpisah mempunyai 

arti sendiri-sendiri sebagai suatu disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Istilah 

"sosiologi" pertama kali dimunculkan oleh Auguste Comte (1798-1857), salah 

seorang pendiri disiplin ilmu ini, pada tahun 1839 di dalam bukunya Cours de 

Philosophie Positive. Secara sederhana "sosiologi" berarti studi tentang 

masyarakat dipandang dari suatu segi tertentu. Sementara, berbagai lembaga 

lainnya, seperti.. keluarga, dan lembaga-lembaga politik, ekonomi dan keagamaan 

dan interelasi antara lembaga-lembaga tersebut merupakan sub-unit dari analis.
14

 

Para sosiolog modern mendefinisikan sosiologi sebagai "ilmu pengetahuan 

yang membahas kelompok-kelompok sosial" dan "studi mengenai interaksi-

interaksi manusia dan interrelasinya. Dari sudut pandang ini, sosiologi 

memberikan pusat perhatian pada tingkah laku individual dan tingkah laku 

kolektifnya secara terpisah dari masyarakat, karena hal ini bukan merupakan 

bidang kajian psikiarti dan psikologi, melainkan tingkah laku manusia dalam 

konteks sosial.
15

 

Damsar mendefinisikan sosiologi politik adalah masyarakat yang ada 

didalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungan dengan 

                                                           
14

Irving Zeitlin, Kembali Memahami Sosiologi,  (Yogyakata: Gadjah Mada University 

Press, 1995), h. 226. 

15Kamaruddin Salim, Efriza, Sosiologi Politik: Sejarah, Analisis, dan Dinamika 

Perkembangan Konsep, (Malang : Intrans Publishing, 2019), h. 27. 
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politik masyarakat menuntut individu untuk melakukan kegiatan politik 

berdasarkan norma, etika, adat, dan hukum yang berlaku di masyarakat dengan 

melihat proses hubungan masyarakat dengan Negara. 

Lebih terperinci dalam pandangan Lindhental kebijakan sosial dinilai 

berperan penting dalam mewujudkan solidaritas sosial dengan memungkinkan 

terjadinya proses redistribusi antarkelompok sosial dalam masyarakat, 

memperkukuh kohesi dan stabilitas sosial, serta mengondisikandemokrasi.
16

 

Adapun mengenai implementasi kebijakan sosial, menurut kamus Webster secara 

etimologis yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab ialah: “suatu konsep 

implementasi yang berasal dari bahasa inggiris yaitu to implement. Dalam kamus 

besar Webster to implement (mengimplementasikan) yang berarti to provide the 

means for carrying out (menyediakan sebuah sarana untuk melaksanakan sesuatu) 

dan to give practical effect to (untuk menimbulkan sebuat dampak atau akibat dari 

sesuatu)”.
17

 Selanjuatnya Horn, “mendefinisikan implementasi merupakan sebuah 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebuah individu-individu, pejabat-pejabat, 

kelompok-kelompok pemerintah, dan swasta, yang memiliki suatu pencapaian-

pencapaian suatu tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah kebijakan”.
18

 

Penerapan, peraturan kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis 

yang telah berjalan dengan ketentuan pemerintah, dengan melihat itu berdasarkan 

dengan adanya sebuah prosedur kerja yang jelas, serta sebuah program dan 

                                                           
16 Tribowo, D & subono, S. Mimpi Negara kesejahteraan. (Jakarta: prenadamedia (2006) 
17

Tahir Arifin, kebijakan public dan transparansi penyelenggaraan pemerintah 

daerah (Bandung: Alfabeta 2015), h. 130. 
18 Agustino, “dasar-dasar kebijakan public” (Bandung:Alfabeta 2008), h.139. 



 

 

20 
 

jadwalkegiatan.
19

 

Setelah dipahami apa itu sosiologi, selanjutnya perlu dipahami apa itu 

"politik". Banyak batasan mengenai apa itu "politik". Beragamnya batasan ini 

sangat tergantung dari sudut pandang para pembuat batasan itu masing-masing. 

Para pembuat batasan hanya meneropong satu aspek atau unsur saja dari politik. 

Unsur itu diperiakukannya sebagai konsep pokok, yang dipakainya untuk 

meneropong unsur-unsur lainnya. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan kita untuk 

memahami apa itu politik. Namun demikian untuk memberikan gambaran 

mengenai apa itu politik, berikut akan diuraikan konsep-konsep pokok yang 

mendasari perumusan atasan mengenai politik. 

Miriam Budiarjo, mengemukakan bahwa konsep-konsep pokok mengenai 

politik adalah "negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan 

(decision making), kebijaksanaan (policys beleid) dan pembagian (distribution) 

atau alokasi (allocation)". Secara terurai, Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa 

politik adalah "bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan 

tujuan-tujuan itu yang di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan". 

Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-

kebijaksanaan umum (pubilc policies) yang menyangkut pengaturan dan 

pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaaan (power) dan 

kewenangan (authority) yang akan dipakai baik, untuk membina kerjasama 

                                                           
19 Agustino, “dasar-dasar kebijakan public”, h.139. 
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maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini.
20

 

Selanjutnya perlu dipahami apa itu "sosiologi politik",Mengacu pada 

pemikiran Duverger, ada dua arti mengenai "sosiologi politik". Pengertian 

pertama, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang negara". Dan yang 

kedua, menganggap sosiologi politik sebagai "ilmu tentang kekuasaan", Konsep 

ini mempergunakan kata politik dalam konotasi yang biasa, yaitu yang 

berhubungan dengan "negara". Kata negara di sini dimaksudkan untuk 

mengartikan kategori khusus dari kelompokkelompok manusia atau masyarakat. 

Pertama negara bangsa (nation state) dan kedua negara pemerintah (government 

state). Negara bangsa menunjukkan masyarakat nasional, yaitu komunitas yang 

muncul pada akhir zaman pertengahan dan kini menjadi paling kuat terorganisir 

dan paling utuh berintegrasi. Negara pemerintah menunjukkan pada penguasa dan 

pemimpin dari masyarakat nasional ini.  
21

 

Sosiologi politik didefinisikan sebagai subjek area (bidang subjek) 

beberapa orang lain menamakan mata rantai antar politik dan masyarakat, antara 

struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial 

dan tingkah laku politik dengan melihat sosiologi politik merupakan jembatan 

teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik, atau yang 

oleh Sartori disebut hybird inter-dicipliner. Skema konsepsi tersebut dilandaskan 

pada empat konsep, yaitu; sosialisasi politik, partisipasi, penerimaan atau 

perekrutan politik dan komunikasi politik.
22

 

                                                           
20Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan. (Jakarta: Kompas, 2003), h. 312. 
21Bahrent Sugihen, Sosiolgi Pedesaan Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1997), h.57. 
22 Maurice Duverger, Sosiologi Politik, (Jakarta: Rajawali, 2018), h. 41. 
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Semua konsep itu sifatnya interdependent, bergantung satusama lain dan saling 

berpautan. Karenanya kita mendefinisikannya sebagai berikut: 

1. Sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seseorang individu 

bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi-

persepsinya mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala-gejala 

politik. Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkugan 

kultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat 

individu yang bersangkutan. Juga mempelajari sikap-sikap politik serta 

penilaiannya terhadap politik. Maka sosialisasi politik itu merupakan 

mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-

sistem politik, namun satu sistem bisa berbeda sekali dengan sistem 

lainnya.  

2. Partisipasi politik ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-

macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktiviatas politik itu bisa 

bergerak dari ketidak-terlibatan sama-pai dengan aktivitas jabatannya. 

Oleh karena itu, partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat 

dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi di dalam masyarakat- 

masyarakat khusus, maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari 

konsep-konsep mengenai apa itu politik dan alienasi serta peranan 

mereka dalam ketidak-terlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas.  

3. Perekrutan politik adalah proses dengan mana individu-individu 

menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. 

Perekrutan ini merupakan proses dua arah dan sifatnya bisa formal 
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maupun tidak formal. Merupakan proses dua arah karena 

individuindividunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau 

mungkin didekati oleh orang lain dan kemudian bila menjabat posisi-

posisi tertentu.  

4. Komunikasi politik ialah proses dimana informasi plitik yang relevan 

diteruskan dari sauatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan 

diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian 

tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula 

pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-

kelompoknya pada semua tingkat masyarakat. 

Sosiologi politik menempatkan adanya Pertisipasi Politik pada Posisi 

yang sangat penting. Huntington dan Nelson (1995), mendefinisikan partisipasi 

politik sebagai "kegiatan warga negara (private citizen) yang bertujuan 

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah". Dari pengertian 

tersebut Huntington dan Nelson memberi batsan partisipasi politik pada 

beberapa hal:  

Pertama, partisipasi politik yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan 

bukan sikap-sikap. Dalam hal ini komponen-komponen subjektif seperti 

orientasi-orientasi politik yang meliputi pengetahuan tentang politik, minat 

terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, 

dan persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Hal-hal 

seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang 

berkaitan dengan bentuk tindakan politik, tetapi terpisah dari tindakan politik.  
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Kedua, subjek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah 

warga negara, preman (private citizen) atau lebih tepatnya, orang per orang 

dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di 

bidang politik seperti pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat partai, talon-

talon politikus, lobbi profesional. Kegiatan yang disebut partisipasi politik ini 

bersifat terputus-putus, hanya sebagai sambilan atau sebagai pekerjaan sewaktu-

waktu (evocational dan bersfiat sekunder saja dibandingkan dengan peranan-

peranan sosial lainnya.  

Ketiga, kegiatan dari apa yang disebut partisipasi politik itu hanyalah 

kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah dan ditujukan kepada pejabatpejabat pemerintah yang mempunyai 

wewenang politik. Sasarannya adalah untuk mengubah keputusan-keputusan 

pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan 

pejabatpejabat itu, merubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang 

ada dan aturan-aturan main politiknya. Tujuan-tujuan itulah yang menjadi 

batasan partisipasi politik terlepas apakah itu legal atau tidak. Karena itu 

aktivitas seperti misalnya protes-protes, huru-hara, demonstrasi, kekerasan, 

bahkan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemeirntah 

merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik.  

Keempat, partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang 

mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau 

tidak, berhasil atau gagal.  
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Kelima, partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi 

dimobilisasikan. Partisipasi otonom adalah kegiatan politik yang oleh pelakunya 

sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

pemerintah.Sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan adalah kegiatan politik 

yang dilakukan karena keinginan oranglain. 

Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat 

sebagia suatu suatu kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi 

partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga 

negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif 

kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan saran dan 

kritik untuk mengoreksi kebijakan pemeirntah, membayar pajak dan ikut dalam 

proses pemilihan pimpinan pemerintahan. Sedangkan partisipasi pasif berupa 

kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu 

saja setiap keputusan pemerintah.
23

 

Setiap perangkat negara dan masyarakat publik akan selalu berada pada 

dua partisipasi Politik tersebut, dari pusat sampai daerah, bahkan sampai pada 

desa dan Toko Elit Masyarakat, termasuk Desa dan Toko Elit Masyarakat Desa 

Arabika Kabupaten Sinjai. Itulah yang akan dikaji dan diteliti dalam Skripsi ini. 

Hubungan antara teori sosiologi politik dengan objek kajian yang di teliti 

oleh peneliti adalah terletak pada bagian tanggapan masyarakat mengenai 

kebijakan atau pengaruh kebijakan terhadap masyarakat karena fokus perhatian 

lain dari sososiologi politik adalah melihat kondisi kondisi sosial yang 

                                                           
23 Maurice Duverger, Sosiologi Politik, h. 76. 
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mempengaruhi pembuatan kebijakan. Teori sososiologi politik ini ddapat 

membantu peneliti untuk  menjawab rumusan masalah terkait dengan respon elit  

tokoh masyarakat terhadap   kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 

di Desa Arabika kabupaten sinjai.  

B. Teori Elit 

Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang 

yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka 

pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka bisa menjangkau pusat kekuasaan 

adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan 

tertinggi dalam lapisan masyarakat.
24

 Pareto juga percaya bahwa elit yang ada 

pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada dasarnya datang 

dari kelas yang sama yaitu orang- orang yang kaya juga pandai dan mempunyai 

kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu menurut-nya, masyarakat 

terdiri dari dua kelas: Pertama, lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit 

yang memerintah dan elit yang tidak memerintah sepeti tokoh agama, tokoh 

pemuda, tuan tanah dan lain sebagainya. Kedua, lapisan yang lebih rendah yaitu 

non-elit seperti masyarakat pada umummnya, petani dan lain sebagainya.
25

 

Elite menurut Suzzana Keller yaitu dari kata elligere, yang artinya 

memilih, dalam perkataan bioasa kata itu berarti bagian yang menjadi pilihan atau 

bunga suatu bangsa, budaya, kelompok usia dan juga orang-orang yang 

menduduki posisi yang tinggi. Dalam arti umum elite menunjuk pada sekelompok 

                                                           
24Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar ilmu politik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,1972), h. 

214. 
25

Suzzan Keller, Penguasa Dan Kelompok Elite (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1995). 
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orang dalam masyarakat yang menempati kedudukan-kedudukan tertinggi. 

Dengan kata lain elite adalah kelompok warga masyarakat yang memilih 

kelebihan dari pada waga masyarakat lainnya sehingga menempati kekuasaan 

sosial diatas warga masyarakat lainnya. Perbedaan yang tidak mungkin 

terletakkan dianatara anggota anggota mayarakat yang satu dengan lainnya dapat 

dinyatakan sebagai titik awal munculnya kelompok yang memopunyai 

keunggulun apabila dengan kelompok-kelompok masyarakat lainyya dengan 

masyarakat yang sama.  

Anggota masyarakat yang memiliki keunggulantersebut pada gilirannya 

akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok 

elite. Keungguklan yang melekat poada dirinya akan menggiring mereka 

tergabung dengan kelompok elite. Yang memiliki perbendaan dengan anggota 

masyarakat kebanyakan lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh, 

terminology elite , Vilfredo Pareto, Gaetono Mosca, Suzzana Keller dan pemikir 

tergpolong elite theoris, memang menunjukan pada kelompok atau golongan 

yanga ada disuatu superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau 

golongan lainnya. Elite merupakan bagian kelompok minioritas dari golongan ini 

mewakili untuk melakukan tujuan sosial untuk melanjutkan suatu tatanan sosial. 

Dan gologan elite ini ada karena ada timbul awalnya dari solidaritas organis 

dalam arti bahwakekuasaan umum atau elite yang mana tidak dapat berhubungan 

langsung dengan tiap anggota masyarakat secara individu dan akan tetap perlu 
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berkomunikasi dengan organ masyarakat.
26

 

Teori elit bahwasanya dalam setiap masyarakat terbagi dalam dua 

kategori: 

1. Sekolompok kecil manusia yang mimiliki kemampuan dan kerenanya 

menduduki posis untuk memerintah dan mereka disebut.: 

a. Elit yangberkuasa 

b. Elit yang tidakberkuasa 

2. Sejumlah massa yang ditakdirkan untukdiperintah. 

Elite yang berkuasa jumlahnya relative sedikit, mereka mamiliki 

kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan, mereka 

memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, mereka 

memegang semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan sehingga dengan 

mudah memanfaatkan untuk tujuan yang baik misalnya: kesejahteraan 

masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, 

peningkatan derajat kesejahteraan dan lain-lain, tetapi kekuasaannya itu 

bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya: 

memperkaya diri sendiri, memperkuat posisi oligarki, memasukan klan 

dan keluarganya dalam pemerintah, menggalang kekuatan untuk 

membarantas oposisi dan lain-lain.
27

 Disamping itu juga terdapat elite 

yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan 

elite. Lapisan elite  ini  akan  menjadi  pengganti  elite  pemegang  

                                                           
26Suzzan Keller, Penguasa Dan Kelompok Elite (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1995). 
27

Philipus, dan Nurul Aini, Sosiologi dan Politik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 87. 
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kekuasaan  kehilangankemampuan untuk mengendellikan pemerintah, 

elite ini juga menjadi tandingan apabila elite ini juga menjadi tandingan 

apabila elite yang berkuasa tidak mampu menjalankan tugas 

mengendalikan kekuasaan.
28

 

Hubungan antara teori elit dengan objek kajian yang sedang diteliti oleh 

peneliti yakni terletak dari dua teori di atas, teori ini  dapat membantu 

peneliti untuk menjawab perihal  mengenai respon elit tokoh masyarakat 

terhadap kebijakan pemerintah yang pada dasarnya elit terbagi menjadi 

dua kelas yaitu elit yang berkuasa dan elit dan elit yang tidak berkuasa.  

C. Teori Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, 

dan anjuran kebijakan. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap 

perumusan masalah kebijakan, Membahas mengenai kebijakan public ini, 

Anderson mengelompokkan menjadi empat kategori kebijakan public, yaitu 

kebijakan substansif dan procedural, kebijakan distributive, pengaturan sendiri 

dan redistributive, pengaturan sendiri, dan redistribusi; kebijakan material dan 

simbolik dan kebijakan yang melibatkan barang kolektif dan barang privat. 

Mengingat bahwa pentingnya peran kebijakan puvlic dan dampaknya terhadap 

masyarakat, maka banyaknya juga para ahli yang menawarkan sejumlah teori 

yang dapat kita gunakan dalam proses pembuatan kebijakan dan kriteria yang 

dapat digunakan dalam mempengaruhi pemilihan terhadap suatu kebijakan 

                                                           
28 Bai Rahmat, “Elit Penentu Dalam Politik Lokal (Study Kasus Peran Ulama Terhadap 

Pemenangan Sofyan Caleg Dapil I Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2004” Jurnal 

Jom Fisip 4, No 2 (2017), h. 3-4. 
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tertentu. Menurut Anderson, ada 3 teori utama yang dapat digunakan dalam proses 

pembuatan sebuah kebijakan yaitu; teori resional-komprehensif, teori incremental, 

dan teori mixed scranning
29

. 

Teori rasional komprehensid merupakan teori yang intinya mengarahkan 

dalam proses pembuatan sebuah kebijakan public agar dilakukan dengan teori 

rasional- komprehensif dengan mempelajari suatu permasalah kebijakan dengan 

alternative dan memadai. Sementara itu, teori incremental merupakan teori yang 

intinya tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternative dan 

lebih mangarah dalam mengambil deskripsi mengenai cara yang dapat diambil 

dalam sebuah kebijakan. Sedangkan, teori mixed screnning merupakan teori yang 

intinya menggabungkan antara teori rasional-komperehensif, bersamaan dengan 

teori incremental.
30

 

Terdapat beberapa kriteria untuk mempengaruhi suatu pemilihan kebijakan 

tertentu, Anderson mengemukakan 6 kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam 

memilih suatu kebijakan tertentu, yaitu;  

1. nilai-nilai yang digunakan dalam sebuah organisasi,profesi, individu, 

ideology maupun kebijakan, 

2. alfiliasi dalam partai politik, 

3. kepentingan konsituen,  

4. sikap penghormatan terhadap orang lain, 

5. opini public, dan  

                                                           
29 Arifin Tahir, Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011), h. 38. 
30

Syafiie. Ilmu Administrasi Publik. (Inu Kencana. Jakarta; PT Rineka Cipta, 2006). h. 

104. 
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6. aturan kebijakan.  

Suatu kebijakan public membutuhkan sebuah proses pembuatan yang 

melibatkan aktivitas yang kompleks. Membuat sebuah kebijakan atau dalam 

sebuah proses membuat sebuah kebijakan sangat dibutuhkan pandangan oleh para 

ahli. Oleh karena itu, untuk membantu melakukan hal ini, para ahli membuat 

dengan mengembangakan sejumlah kerangka untuk membantu dalam proses 

kebijakan (police proses) atau bisa juga disebut dengan siklus kebijakan 

(policycycles). 

Sebuah proses kebijakan public memiliki tiga rangkaian aktifitas siklus 

kebijakan public yang meliputi: formulasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan 

implementasi kebijakan. Formulasi suatu kebijakan adalah perumusan terhadap 

perumusan kebijakan public yang memuat alternative-alternatif yang telah 

ditawarkan guna untuk dijadikan sebuah pilihan dalam implementasi kebijakan. 

Sedangkan, implementasi kebijakan adalah proses untuk memastikan 

terlaksananya kebijakan public dan bagaimana dengan memastikan kebijakan 

tersebut.
31

 

Kebijkan publik adalah realita yang sangat rumit, karena berisi segala 

bentuk keputusan yang sifatnya mengikat dan keputusan-keputusan yang ada 

diharapkan mengatasi masalah-masalah yang ada. Padahal, kebijakan publik 

adalah salah satu basis keunggulan bangsa sehingga dalam setiap pengambilan 

kebijakan seharusnya mampu mengeluarkan kebijakan publik yang unggul dengan 

memenuhi tiga syarat utama, yaitu bersifat cerdas, bijaksana dan memberi 

                                                           
31 Syafiie. Ilmu Administrasi Publik, h. 104. 
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harapan. 

Kebijakan publik harus memenuhi ketiga kriteria tersebut, apabila salah 

satunya tidak terpenuhi, maka kebijakan tersebut belum dapat memuaskan 

masyarakat, ujar peneliti buku “Public Policy”• terbitan PT Elex Media 

Komputindo, Dr Riant Nugroho dalam sebuah acara bedah buku “Public Policy” 

yang dilaksanakan oleh Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) 

di UGM. 

Riant Nugroho juga menjelaskan kebijakan publik yang bersifat cerdas 

adalah sebuah kebijakan publik yang langung mengena terhadap inti dari 

permasalahan di masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Adapun bersifat 

bijaksana artinya kebijakan tersebut bersifat adil serta kebijakan tersebut meiliki 

sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kebijakan 

publik yang paling pahit sekalipun akan tetap memberi harapan ungkapnya. Untuk 

kebijakan publik yang cerdas tapi tidak bijaksana, Riant memberikan contoh 

kebijakan di era Orde Baru, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 

mengelola lahan gambut di Kalimantan namun dalam pengelolaan lahan tersebut 

tersebut diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan Grup Salim yang notabene 

menurutnya tidak menguasai bidang usaha tersebut, sehingga akibatnya kebijakan 

pemerintah di kala itu menjadi salah, dan tidak bijaksan serta tidak memberikan 

harapan yang baik kepada masyarakat.  

Selain itu, Riant juga memberi contoh lain tentang kebijakan pemerintah 

Orde Baru tentang proyek pengadaan mobil nasional yang dianggapnya 

pemerintah telah memiliki pilihan yang cerdas namun tidak bijaksana hal ini 
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karena belum siapnya teknologi dan sumberdaya manusia pada masa itu, 

sementara proyek tersebut diserahkan kendalinya ke salah satu anak presiden 

Hutomo Mandala Putra alias Tommy. Jadi kebijkan publik tak bisa memenuhi 

salah satu dari kriteria cerdas, bijaksana, dan memberi harapan, tetapi harus 

memenuhi ketiganya.Purwo santoso, sempat memuji kepiawaian Rian 

mengkomunikasikan berbagai ide yang terkait kebijakan publik di dalam 

bukunya. Diakui Purwo Santoso, kebijakan publik bisa berisi segala bentuk 

keputusan pemerintah yang sifatnya mengikat dan keputusan-keputusan tersebut 

diharapkan mengatasi masalah-masalah yang ada. Disamping itu, Purwo Santoso 

juga menyampaikan kritiknya. Menurut beliau, niat baik untuk membantu 

pembaca memahami berbagai hal mengenai kebijakan publik dalam buku ini telah 

menjadikan peneliti terkesan kehilangan citra keaekarannya, khususnya dalam 

menyajikan curahan pemikirannya sendiri. Teori kebijakan publik berhubungan 

erat dengan kajian peneliti yang sedang diteliti sebab pembahasan dasar dari 

penelitian ini adalah membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 

penanganan Covid-19. 
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D. KerangkaKonseptual 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari uraian variabel diatas maka dapat dijelaskan yaitu pandemi Covid-19 

memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya pada aspek kesehatan tetapi 

berdampak juga pada aspek pendidikan, ekonomi dan terhadap seluruh alemen 

masyarakat. Sebagai bentuk respon dan tanggung jawab negara menghadapi 

pandemi Covid-19, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tidak hanya 

untuk mengurangi penularan penyakit tetapi juga untuk mengatasi permasalahan 

yang ada pada masyarakat seperti terhambatnya perekonomian akibat pandemi 

Covid-19 ini. Berjalannya suatu kebijakan tentu sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana pemerintah (elit desa) melakukan kerja sama terhadap masyarakat. 

Relasi sosial dalam bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat 

seharusnya memberikan jalan untuk mencapai sebuah kesepakatan dan 

Perbup No. 27 Tahun 

2020 
Elit Masyarakat 

Elit Politik 

Respon Elit 

Masyarakat 

Terhadap 

Kebijakan 

Penanganan 

Covid-1919. 

Kebijakan Publik 

Sosiologi Politik 
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kesejahteraan sosial dalam masyarakat.
32

 Tetapi seringkali kepentingan 

masyarakat terabaikan dan dan tidak terkomunikasikan dengan baik oleh pihak 

pemerintahan (elit desa) sehingga menimbulkan sebuah konflik dan kesenjangan. 

Baik itu elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah seperti tokoh 

agama, tokoh pemuda, tuan tanah dan lain sebagainya. Timbulnya pemahaman 

bagi masyarakat yaitu kebijakan yang dijadikan sebagai alat politik oleh 

kelompok elit sehingga munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah (elit desa).
33

 

                                                           
32Cholisin, dkk, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 2006), h. 

184. 
33Suzzan Keller, Penguasa Dan Kelompok Elite (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1995). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang 

bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan 

metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, 

mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini 

dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara 

mendalam sehingga akan ditemukan pola- pola yang rinci dan jelas. 

Anggota masyarakat yang memiliki keunggulan dan memiliki kualitas 

tertentu akan tergabung dalam suatu kelompok yang dikenal dengan sebutan 

kelompok elit.Anggota masyarakat yang berbeda pada dasarnya datang dari 

kelas yang sama yaitu orang-orang kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan 

dari masyarakat kebanyakan sehingga mereka tergabung dalam lapisan elit yang 

tidak memerintah. 

A. Jenis dan lokasi penelitian 
 

Dasar pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah 

metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis 

yang sangat mendalam dari hasil informasi yang terkait dengan menyajikannya 

menggunakan data dan deskripsi analisa. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang memiliki tujuan untuk membuat fakta yang ada dilapangan 

menjadi mudah dan jelas untuk dipahami.
34

 

Penelitian ini dilakukan Di Desa Arabika Kab.Sinjai dengan metode 
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Emzir, Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data. (Jakarta :Raja 

Garafindo, 2010). 
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wawancara tidak terstruktur (mendalam) berupa lisan dari orangorang dan 

perilaku yang diamati. 

B. Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan penelitian menjelaskan perspektif yang digunakan dalam 

membahas objek penelitian. Berdasarkan konteks dan relevansinya, penelitian ini 

menggunakan pendekatan sosiologi. 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang mempelajari tatanan 

kehidupan bersama.
35

 Fokus kajian ilmu ini adalah kehidupan kelompok dan 

tingkah laku sosial seseorang dalam kehidupannya. Pendekatan sosiologi 

menghimpun informasi-informasi dari mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Komunikais terkait kegiatan mahasiswa dilingkungan sosialnya tentang gaya 

hidupnya.  

Sumber Data 

Sumber data dalam proposal ini masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan dua 

sumber data yaitu: 

1. SumberDataPrimer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada peneliti untuk tujuan penelitian.
36

 Sumber data primer diambil berdasarkan 

interaksi langsung di lapangan bersama informan baik berupa wawancara maupun 

observasi langsung di masyarakat.Adapun sumber data primer adalah informan 

                                                           
35

Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia Cet. 12, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1993), h.1. 
36

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Cet. 13, (Bandung : 

Alfabeta, 2012), h.137. 
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dalam wawancara adalah Elit yang bersangkutan, masyarakat dan pemerintah 

setempat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan baik berupa buku-

buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak dan dokumen-dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sifatnya melengkapi data-data 

primer. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting 

dalampenelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.Ada beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi lapangan yang dimaksud adalah mengamati langsung 

bagaimana masyarakat menanggapi permasalahan sosial yang ada.Peneliti dalam 

pengamatannya saat melakukan penelitian di lapangan memperhatikan beberapa 

hal diantaranya: objek penelitian yaitu Elit, masyarakat dan pemerintah setempat 

Desa Arabika Kabupaten sinjai.  

2. Wawancara 

 Wawancara atau interview merupakan suatu proses tanya jawab 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan baik, yang satu dengan yang lain 

dapat didengarkan dengan baik dan diakukan secara langsung.
37

 Wawancara 

secara umum merupakan proses mendapatkan informasi mengenai tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara atau 
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Syamsuddin A.B., Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, Cet. 2(Ponorogo: 

WADE GROUP, 2018), h.101 



 

 

39 
 

peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara,  dimana pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
38

 Peneliti melakukan wawancara 

kepada Elit, masyarakat dan pemerintah setempat Desa Arabika Kabupaten sinjai.  

sedikitnya 9 orang informan.  

 

D. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri sebab peneliti sendiri 

mempunyai kemampuan untuk menganalisis, memahami, kondisi lapangan dan 

mempunyai kepekaan tersendiri terhadap objek penelitian. Peneliti menggunakan 

alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan jenis 

penelitian yang dilakukan dengan berdasar pada metodologi penelitian. Adapun 

instrumen pendukung pada penelitian ini yaitu pedoman observasi, pedoman 

wawancara, alat tulis menulis seperti buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk 

mencatat informasi penting pada saata melakukan penelitian dilapangan. Kedua, 

peneliti menggunakan handphone untuk merekam suara atau mengambil gambar, 

pada saat turun kelapangan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk 

yang mudah dibaca dan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan teknik 

pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu proses penggambaran 

keadaan sasaran yang sebenarnya atau fenomena yang terjadi pada masyarakat. 

Teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

                                                           
38

Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial 

Lainnya, Edisi Ke-2, (Jakarta: Kenca, 2007), h.111. 
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 Reduksi adalah bentuk analisis yang mengelompokkan, mengarahkan, 

mengikis hal yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa hingga peneliti dapat menarik kesimpulan akhir yang dapat diambil. Reduksi 

data merupakan bentuk analisis data menajamakan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengelompokkan dengan 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan 

kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama barada di 

lapangan.Setelah pengumpulan data, penulis mulai mencari arti penjelasan-

penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan 

sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Kabupaten Sinjai secara umum 

a. Sejarah Kabupaten Sinjai 

Kabupaten sinjai mempunyai nilai sistoris tersendiri, dibandingkan dengan 

kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Dulunya terdapat bebrapa kerajaan-

kerajaan,seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu Limpoe dan 

kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe.Watak dan karakter 

masyarakat dapat di lihat dari system pemerintahan demokratis dan kedaulatan 

rakyat. Komunikasi politik di antara kerajaan-kerajaan dibangun berlandaskan 

tatanan kesopanan Yakni Sipakatau yaitu Saling Menghormati, serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre‟Tessirui No‟” yakni saling menarik ke atas, 

pantang saling menarik ke bawah, Mallilui sipakainge yang bermakna bila khilaf 

saling mengingatkan.
39

 

Jika di telusuri kembali hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di 

kabupaten Sinjai di masa lalu, maka akan nampak dengan jelas bahwa ia terlin 

dengan erat oleh tali kekeluargaan yang dalam bahasa Bugis disebut SINJAI 

artinya sama jahitannya. 

Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari LAMASSIAJENG Raja 

Lamatti X untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan Lamatti 
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dengan ungkapannya “PASIJA SINGKERUNNA LAMATI BULO-BULO” 

artinya satukan keyakinan Lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal 

dunia beliau degelar dengan Puang Matinroe Risijaina.
40

 

Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten sinjai di 

masa lalu semakin jelas dengan di diirikannya Benteng pada tahun 1557. Benteng 

ini kemudian di kenal dengan sebutan Benteng Balangnipa, sebab didirikan di 

Balangnipa yang sekarang di jadikan ibukota Kabupaten Sinjai. Di samping di 

kenal dengan sebutan Tellulimpoe, karena didirikan bersama-sama 3 (tiga) 

kerajaan yakni Lamatti, Bulo-bulo dan Tondong. Lalu di pugar oleh Belanda 

melalui perang Manggarabombang.
41

 

Agresi Belanda 1859-1561 terjadi pertempuran yang hebat sehingga di 

kenal dengan sebutan Rumpa‟ Manggarabombang atau perang Mangarabombang 

dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan Belanda. Tahun 1636  orang-

orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai, Kerajaan-kerajaan sinjai mulai  

menetang keras upaya Belanda mengadu domba untuk memcah persatuan 

kerajaan-kerajaan yang ada di sulawesi selatan. Hal ini mencapai puncaknya 

dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang 

mencoba membujuk Kerajaan Bulo-bulo untuk melakukan perang terhadap 
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kerajaan Gowa, peristiwa itu terjadi tahun 1639.
42

 

Hal ini disebabkan oleh rayat sinjai tetap berpegang teguh pada 

PERJANJIAN TOPEKKONG. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda 

VAN DER CAPELLAN datang dari Batavia untuk membujuk 1 CELLA ARUNG 

Bulo-bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan Mengizinkan Belanda  

mendirikan  Loji atau Kantor Dagang  di Lappa tetapi di tolak dengan tegas.Tahun 

1861 berdasarkan Surat keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya 

wilayah Tellulimpoe  Sinjai di jadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan 

Goster Districten. Tanggal 24 februari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan 

pembagian  admisitratif untuk daerah  timur termasuk residensi celebes, dimana 

Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai Onther 

Afdeling Sinjai terdiri dari beberapa  adats Gemenchap, yaitu Cost Bulo-bulo, 

Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-bulo, Manipi dan Turungeng.
43

 

Pada masa kependudukan Jepang, struktur pemerintahan dan namanya 

ditatah sesuai dengan kebutuhan Bala Tentara Jepang yang bermarkas di 

Gojeng.Setelah proklamasi 1945 yakni pada tanggal 20 Oktober 1959 Sinjai resmi 

menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI  Nomor 29 Tahun 

1959. Dan pada tanggal 17 februari 1960 Abdul Latief  dilantik  menjadi Kepala 

Daerah Tingkat II Sinjai yang pertama. Hingga saat ini Kabupaten Sinjai telah 

dinahkodai oleh  9 (sembilan) orang putra terbaik  dan saat ini Kabupaten sinjai 

dipimpin oleh Bapak Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM Dengan motto  
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SINJAI BERSATU  Kabupaten Sinjai  terus maju dan berkembang menuju masa 

depan yang cerah. 

b. Letak Geografis dan Letak Topografis Kabupaten Sinjai 

1) Letak Geografis  

Luas dan batas wilayah Secara Geografis  Kabupaten Sinjai terletak di 

bagian pantai timur  Propinsi Sulawesi Selatan  yang berjarak sekitar 223 km dari 

kota Makassar. Tepatnya berada pada posisi : 5 o 2‟ 56‟ -5 o 21‟ 16” Lintang  

Selatan (LS) dan antara 119o 56‟ 30” – 120o 25‟ 33”  Bujur Timur  (BT). Luas 

wilayahnya berdasarkan data yang ada, seluas 819,96 Km2 (81.996 Ha). Secara 

administratif, kabupaten sinjai mencakup 9 (sembilan) kecamatan yang terdiri dari 

80 desa dan kelurahan. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bone 

(bagian utara), Teluk. Bone (bagian timur). Kabupaten Bulukumba (bagian 

selatan) dan kabupaten Gowa (di bagian Barat).
44

 

2) Letak topografis 

Secara morfologi, kondisi topografi wilayah kabupaten sangat bervariasi, 

yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekita 38,26 persen atau 

seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan. 0 

– 15 persen. Berdasarkan klasifikasi menurut  ketinggian di atas permukaan laut 

(dpl), wilayah kabupaten terbagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi ketinggian, dengan 

luasan sebagai berikut :  - Area dengan ketinggian  0 – 25 meter dpl, seluas 3.788 

ha – Area dengan ketinggian 25 – 100 meter dpl, seluas 7.983 ha – Area dengan 

ketinggian 100 – 500 meter dpl, seluas 45.535 ha – Area dengan ketinggaian 500 
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– 1000 meter dpl, seluas 17.368 ha – Area  dengan ketinggian  > 1000 meter dpl. 

Seluas 6.569 ha.  

3) Iklim sepanjang tahun 

Daerah ini termasuk  beriklim sub tropis, yang mengenal 2 (dua) musim, 

yaitu musim penghujan pada periode April  -  Oktober , dan musim  kemarau yang 

berlangsung pada Oktober – April. Selain itu ada 3 (tiga)  type  iklim (menurut 

Schimidt & Fergusson) yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini, yaitu iklim 

type B2, C2, D2 &type. Area /zona dengan iklim type  B2 dimana bulan basah 

berlangsung  selama 7 – 9 bulan berturut-turut, sedangkan bulan kering 

berlangsung 2 – 4 bulan sepanjang tahun.  

Penyebaran meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur & 

Sinjai Selatan. Zona dengan iklim type C2, dicirikan dengan adanya bulan basah 

yang berlangsung antara 5 – 6 bulan , sedangkan bulan keringnya berlangsung 

selama 3 – 5 bulan sepanjang Tahun.Penyebarannya meliputi sebagian kecil 

wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Selatan, & Sinjai Tengah. Zona dengan 

iklim type  D2 mengalami bulan basah selama 3 – 4 bulan, & bulan keringnya 

berlangsung selama 2 – 3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bagian Tengah 

Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil wilayah Sinjai Tengah, Sinjai Selatan  & 

Sinjai Barat. Zona dengan iklim type   D3, bercirikan dengan berlangsungnya 

bulan basah antara 3 – 4 bulan, & bulan kering berlangsung antara 3 – 5 bulan. 

Penyebarannya meliputi sebagian wilayah Sinjai Barat, Sinjai Tengah & Sinjai 

Selatan. Dari keseluruhan type iklim yang ada tersebut, Kabupaten Sinjai 

mempunyai curah hujan berkisaran antara 2.000 – 4.000 mm / tahun, dengan hari 
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hujan yang bervariasi antara 100 – 160 hari hujan / tahun kelembaban udara rata-

rata, tercatat berkisah antara 64 – 87 persen dengan suhu udara rata-rata 

berkisaran 21,1 derajat celcius – 32,4 derajat celcius. 

4) Kondisi Ekonomi Kabupaten Sinjai  

Sektor perkebunan keadaan alam yang berpotensial didukung oleh 

masyarakat yang sebagian besar merupakan petani memungkinkan dapat 

dikembangkan berbagai jenis tanaman baik untuk tanaman pangan maupun 

perkebunan. Pengembangan sektor perkebunan dan Kehutanan memberikan suatu 

keuntungan bagi Kabupaten Sinjai, kabupaten Sinjai yang ekonomis berbasis pada 

sektor perkebunan dengan luas potensi serta letak geografis yang mendukung bagi 

pengembangan sektor ini. 

Di samping itu pembangunan sektor perkebunan di arahkan untuk 

meningkatkan produksi dan produktifitasnya, perbaikan mutu hasil dan 

pengembangan agribisnis komoditi perkebunan, pengembangan dan pengendalian 

pengelolaan hutan dan lahan serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Sektor ini 

mengalami kemajuan, karena memiliki prospek yang cukup menjanjikan terkait 

dengan permintaan pasar. Di dalam pengembangan sektor ini pemerintah 

mendukung  sepenuhnya. Ini dapat di lihat dengan di luncurkannya program-

progam yang di tujukan untuk membantu petani serta peningkatan taraf 

hidupnya.
45

 

Ada beberapa jenis komoditi tanaman keras yang di hasilkan wilayah ini, 

seperti tanaman Kelapa, Kelapa hibryda, Jambu mete, Kopi, Kakao, Lada, Kemiri 
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dan tanaman keras lainnya. Adapun produk ungulan yang di usahakan oleh petani 

antara lain, Kopi Arabika, Kopi Robusta, Kakao, Jambu Mete, Cengkeh, Vanili 

dan Lada/Merica. Komoditi unggulan pada sektor perkebunan antara lain: 1. 

Tanaman cengkeh, tanaman cengkeh merupakan salah satu komoditi andalan 

kabupaten Sinjai, tanaman ini termasuk salah satu jenis rempah-rempah yang 

banyak diminati oleh investor, contoh tanaman inimerupakan campuran bagi 

industri rokok. Tanaman ini banyak kita jumpai di, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, 

Sinjai Tengah, Bulupoddo, Tellulimpoe, Sinjai Borong. Luas area tanam : 5.409 

ha Produksi: 1.679 Ton dengan jumlah Petani : 9880 KK. 2. Tanaman coklat/ 

Kakao, tanaman coklat atau lebih di kenal dengan Kakao merupakan salah satu 

komoditi andalan Kabupaten Sinjai, Coklat yang di hasilkan oleh para petani 

merupakan Coklat dengan kualitas Baik. Tanaman ini banyak di jumpai dampir di 

semua kecamatan yang ada kecuali di pulau sembilan, Luas Area tanam : 6.496 

Ha.3. Tanaman Lada/Merica , merupakan tanaman yang merambat dan kemudian 

memiliki rasa serta aroma yang khas.  

Komoditi ini banyak diminati dan di gunakan sebagai bumbu rempah-

rempah, terutama untuk makanan. Lada/Merica ini banyak kita jumpai 

hampir di semua kecamatan dengan daerah pengembangan seperti : Kec. 

Tellulimpoe, Kec sinjai Tengah, Kec. Sinjai Selatan dengan luas area tanam : 

3.336 Ha Produksi : 2.107 Ton dengan jumlah petani : 6.642 KK. 4. Vanili, 

komoditi ini merupakan salah satu komoditi unggulan yang nilai jualnya cukup 

menjajikan. Pengembangan komoditi ini hampir di semua kecamatan yang ada 

kecuali kec. Pulau Sembilan. Luas area tanam : 1.573 Ha produksi : 376 Ton 
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dengan jumlah petani : 3.57 KK. 5. Kopi Arabika, merupakan komoditi hasil 

perkebunan dan sekaligus sebagai produk unggulan daerah yang setiap tahun 

diprogramkan, dikembangkan budidayanya. Komoditi ini merupakan tanaman 

yang hanya tumbuh pada daerah-daerah tertentu seperti halnya, kabupaten Sinjai 

yang kradaan alam dan iklimnya sangat cocok dengan komoditi tersebut. 

Pengembangan komoditi ini di wilayah kecamatan : Sinjai Borong & Sinjai Barat 

denga luas area tanam : 1.775 Ha produksi : 1.201 Ton, dengan jumlah petani : 

2.167 KK.6. Kopi Robusta, komoditi ini merupakan komoditi hasil perkebunan 

dan sekaligus sebagai produk unggulan. Komoditi ini merupakan tanaman yang 

hanya tumbuh pada daerah-daerah dengan curah hujan dan struktur   tanah 

yang baik pula. Kabupaten Sinjai yang keadaan alam dan iklimnya sangat cocok 

dengan komoditi ini, pengembangan komoditi ini di wilayah : Sinjai Borong, 

Sinjai Tengah, Sinjai Barat, Tellulimpoe, Sinjai Selatan dengan luas area Tanam : 

3.284 Ha Produksi : 3.015 ton jumlah petani : 7.393 KK. 7. Jambu Mete atau lebih 

di kenal dengan sebutan Jambu Monyet, merupakan komoditi yang yang sangat 

menjanjikan selain harga jual yang cuku tinggi pemeliharaan tanamannya tidaklah 

terlalu sulit.
46

 

5) Kondisi Kesehatan 

Kesehatan sebagai pencapaian sasaran strategik, sebagai indikator 

keberhasilan dari semua program dan kegiatan yang di lakukan digunakalanlah 

data pada tahun 2010 dan tahun sebelumnya, ari data ini pencapaian hasil kinerja 
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dapat dilihat sebagai berikut 

Indikator meningkatnya derajat keehatan masyarakat Sinjai yang 

tergambar berdasarkan pada hasil tiga program pokok yakni Peningkatan 

Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Desa Sehat serta program Jaminan 

Kesehatan Daerah, berdampak pada Derajat Kesehatan Masyarakat yakni ; Infant 

Mortality Rate  (Kematian Bayi), Maternal Mortality Rate (Kematian Ibu) dan 

Child Mortality Rate (Kematian Balita). Namun yang paling besar pengaruhnya 

terhadap ketiga Indikator tersebut adalah Program Desa Sehat. Program Desa 

Sehat memuat sepuluh program pokok pelayanan kesehatan diantaranya adalah 

Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan Penyakit, Pemberantasan Penyakit, 

Penyehatan Lingkungan dan beberapa program lainnya yang di iplementasikan 

sebagai kegiatan operasional puskesmas.
47

 

Tabel 4.1 
48

 

Data Nama Dusun Desa Arabika 
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No Nama dusun Jumlah Satuan 

1. Arango 521 orang 

2. Idaman 630 orang 

3. Ramah 420 orang 

4. Bondu 608 orang 

5. Kaswarang 459 orang 

 Jumlah 2638 orang 

https://www.sinjaikab.go.id/


 

 

53 
 

Daftar Dusun Desa Arabika 2015-2019 

6) Sumber Daya Pembangunan  

Sumber daya pembangunan yang dimiliki Desa Arabika adalah salah satu 

yang memiliki potensi untuk pembnagunan desa diantaranya sarana dan prasarana 

transportasi dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.2
49

 

Data Sumber Daya Pembangunan  

No Uraian sumber daya alam jumlah Satuan 

1. Asset prasarana umum   

  jumlah 34 Km 

 jembatan beton 3 Unit 

 jembatan gantung 1 Unit 

2. Asset prasana pendidikan   

 gedung PAUD 5 Unit 

  gedung TK 1 Unit 

 gedung SD 3 Unit 

 
taman pendidikan al-

Quran 
8 Unit 

3. 
Asset prasarana 

kesehatan 
  

  posyandu 4 Unit 

 polindes - Unit 

  MCK 3 Unit 

 sarana air bersih 4 Unit 

4. Asset prasarana ekonomi   

  pasar desa 1 Unit 

 koperasi unit desa 1 Unit 

5. 
Kelompok usaha 

ekonomi produktif 
  

  jumlah kelompok usaha 10 Unit 

 
jumlah kelompok usaha 

yang sehat 
 unit 

  jumlah kelompok tani 17 Unit 

Data Sumber Daya Sosial  
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Tabel 4.3
50

 

Daftar Sumber Daya sosial Budaya 

No. 
Uraian Sumber Daya Sosial 

Budaya 
Satuan Jumlah 

1. Kelembagaan       

 a. LPM       

 1)  Jumlah pengurus Orang   13   

 2)  Jumlah anggota Orang   20   

 b. Lembaga Adat Lembaga      

 1) PemangkuAdat Orang   6   

 2) Kepengurusan Orang   -   

 
 

c. TP PKK 
      

 1) Jumlah pengurus Orang   14   

 2) Jumlah anggota Orang   349   

 a. BUMDes       

 1)  Jumlah Bumdes Buah   1   

 2)  Jenis Bumdes Buah   3   

 b. Karang Taruna       

 1)  Jenis Kegiatan Buah      

 2)  Jumlah Pengurus Orang   8   

 3)  Jumlah Anggota Orang   35   

 c. RT/RW       

 1)  Jumlah RW Buah  13    

 2)  Jumlah RT Buah  28    

 d. Kelompokgootongroyong       

 1) Jumlahpengurus Orang  6    

2. Trantib Dan Bencana       

 a. Jumlah Anggota Linmas Orang  11    

 b. Jumlah Pos Kamling Buah  7    

        

3. Seni Budaya       

 a. Jumlah Group Kesenian Buah  3    

 b. Jumlah Gedung Kesenian Buah  -    

 
c. Jumlah Gelar Seni Budaya per 

Tahun 
Kali  -    

Data Sumber Daya Sosial Budaya 
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B. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa 

Arabika Kabupaten Sinjai 

 Wabah pandemi problema-problema dalam masyarakat kian menjadi-jadi, di 

antaranya banyaknya aturan-aturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat 

hingga aturan yang di buat oleh pemerintah daerah. Meskipun setiap aturan yang 

di buat pasti telah melewati musyawarah yang panjang dan memiliki alasan yang 

begitu penting pasti akan ada beberapa aturan yang pro dan kontra di dalam 

masyarakat itu sendiri, mulai dari di terapkannya PSBB hingga pada aturan-aturan 

pelayanan kemasyarakatan, di kabupaten Sinjai itu sendiri telah di keluarkan 

aturan-aturan oleh pemerintah daerah yakni Perbup Nomor 27 Tahun 2020 

Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penegendalian 

Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 di Daerah. Peraturan Bupati tersebut 

memuat 10 Bab dan 37 Pasal yang telah membahas mulai dari ketentuan umum, 

tujuan, aturan penerapan protokol kesehan sampai pada penutup. Di dalam aturan 

yang di keluarkan oleh pemerintah ini terdapat banyak kontroversi di masyarakat 

terkhusus bagi masyarakat Desa Arabika itu sendiri, poin yang di maksudkan 

tercantum di dalam Bab III Pasal 4 – 12. 

 Berdasarkan keputusan presiden Nomor 7 Tahun 2020, Penerapan 

pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah Provinsi Kabupaten Kota 

yang terdampak dalam rangka pencepatan penangan Covid-19 yakni pembatasan 

beberapa kegiatan seperti pelaksanaan kegiatan sekolah, bekerja dikantor diganti 

dengan bekerja dirumah, fasilitas umum, sosial budaya, transportasi umum dan 
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kegiatan keagamaan yang bersifat massal dan kegiatan yang tingkat penularannya 

besar antara satu manusia dengan manusia lainnya. berdasarkan Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah dalam 

keadaan terjadinya wabah Covid-19 mempertimbangkan syarat mengutamakan 

kepetingan pribadi daripada kepentingan umum (agama) yakni lebih 

mendahulukan maslahat daripada mudarat.   

Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mensukseskan 

pemutusan rantai Covid-19  yaitu:  

1. Sosialisasi protokol kesehatan 

 Perlu diketahui meskipun masyarakat diminta untuk berdamai atau 

mengadaptasi gaya hidup bersama dengan pandemi, protokol kesehatan menjadi 

keharusan. Adanya protokol ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran 

Covid-19 dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama di tempat dan 

fasilitas umum. Berkumpulnya orang dalam jumlah besar dan pergerakan yang 

cepat di daerah tersebut menjadi alasan pentingnya protokol kesehatan tanpa 

mengabaikan aspek ekonomi dan sosial. Agar protokol kesehatan dapat mencapai 

target yang diharapkan, diperlukan kedisiplinan dalam implementasinya, terutama 

dari pihak masyarakat yang memilik peran terbesar dalam menentukan kesuksesan 

pemutusan rantai Covid-19. Prinsip umum protokol ini harus memenuhi dua 

komponen, yaitu perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan 

masyarakat. Adapun hal yang perlu diperhatikan komponen kesehatan individu 

adalah sebagai berikut:
51
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Informasi mengenai Covid-19 yang terpercaya dapat merujuk pada 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan badan kesehatan dunia (WHO). 

Selain menambah pengetahuan pribadi, masyarakat diharapkan saling memberi 

informasi tentang Covid-19 kepada keluarga dan masyarakat lain. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah masyarakat yang waspada akan 

penyebaran Covid-19. Promosi dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dan 

edukasi melalui berbagai media informasi untuk menyebarkan pemahaman 

kepada masyarakat. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan. Sebagai 

penutup, kami ingin menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan adaptasi 

kebiasaan baru di Indonesia sangatlah erat kaitannya dengan kerjasama antara 

pemerintah dan masyarakat. Pada dasarnya kebijakan ini dibuat oleh pemerintah 

karena menimbang kondisi di masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kita harus 

berkerjasama dalam pelaksanaan AKB ini sehingga kita semua berhasil dalam 

menghadapi pandemi Covid-19. 

Selain aturan dari pemerintah pusat, pemerintah daerahpun mengeluarkan 

aturan yang semakin mempertegas aturan yang di teruskan dari pusat, tak 

terkecuali di kabupaten sinjai. Berdasarkan PERBUP Nomor 27 Tahun 2020, 

perihal penerapan peotokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian wabah 

penyakit corona Virus Disiese 2019 di daerah. Dalam rangka penanganan 

penyebaran Covid-19, yang dibutuhkan pemerintah sangatlah kompleks atau 

beragam, dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada, pemerintah desa 

harus mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam rangka pencegahan 

penyebaran Covid-19 tersebut. 
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 Berdasarkan hasil wawancara bersama pelaksana tugas kepala Desa Arabika 

bapak Lukman S.Sos selaku aparatur desa beliau mengatakan bahwa; 

“kebijakan tersebut berdasarkan pada PERBUP dan di sampaikan kepada 

masing-masing desa untuk memberikan sosialisai kepada masyarakat agar 

mencegah penularan COVID-19, kami juga selaku pemerintah desa 

mengeluarkan kebijakan melalui musyawarah desa yaitu jadwal pasar 

hanya dilakukan satu kali dalam seminggu, pembagian masker, 

penyemprotan disinfektan di tempat umum.  

 

Dan kamipun telah melaksanakan tugas kami dengan menyampaikan 

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 yang mencakup tentang penerapan 

protokol kesehatan tersebut, baik itu dalam musyawarah desa maupun 

acara kegiatan yang ada diDesa Arabika.”
52

 

 

 Kebijakan tesebut berdasarakn Peraturan Bupati Sinjai tentang Penerapan 

Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Corona 

Virus Disease 2019 di Daerah Namun Terdapat pro dan kontra dari penerapan 

kebijakan tersebut, hal ini disebabkan karena sosialisasi yang dilakukakan oleh 

aparat Pemerintah Desa kurang maksimal yang mengakibatkan kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai Perbub tersebut hingga elit masyarakatpun 

angkat bicara perihal kebijakan ini. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya 

beberapa tokoh masyarakat sangat menolak keras aturan ini. 

 Hal ini dapat di lihat dari hasil wawancara peneliti bersama beberapa elit 

tokoh masyarakat dan beberapa pejabat pemerintahan yang tak setuju dengan 

aturan tersebut di antaranya yakni bapak Wahyudin sebagai kepala dusun Arango, 

menegaskan bahwa  

“saya sangat mengetahui kebijakan yang di keluarkan pemerintah karena 

kemarin saya juga ikut hadir dalam musyawarah desa. Namun saya kurang 

setuju dengan kebijakan ini karena seharusnya pemerintah mengeluarkan 

kebijakan yang tepat. Kenapa saya katakan demikian? Itu bisa kita lihat 
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dari penerapan pelaksanaan pasar 1 kali dalam seminggu itu 

mengakibatkan pengunjung pasar membludak, toko kian ramai, ini justru 

menambah peluang penyebaran virus di karenakan jumlah orang yang 

datang kepasar dua kali lipat lebih banyak dan kontak fisik tidak bisa di 

hindari” 

 Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sinjai melalui 

perbup nomor 27 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dalam upaya untuk 

mencegah dan memutuskan rantai penularan Covid-19. Kebijakan tersebut lahir 

karena adanya intruksi presiden (Impres) nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan 

disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang 

melanda seluruh daerah di Indonesia. Dengan lahirnya perbup ini, pemerintah 

kabupaten sinjai telah mengintruksikan kepada perangkat yang ada di daerah, 

pemerintah kecamatan hingga di tingkat desa untuk mensosialisasikan perbup ini. 

Penerapan kebijakan ini mendapat respon dari masyarakat karena menganggap 

pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan saja tanpa memberi harapan kepada 

masyarakat dan tidak mengevaluasi pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi 

yang berkaitan dengan Covid-19. Selain itu, pemerintah kurang cerdas mengamati 

perilaku masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dengan perbup dalam 

penanganan Covid-19 khususnya di Desa Arabika. 

b. Perawatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19  

Daya tahan tubuh merupakan faktor penting dalam melawan infeksi virus. 

Daya tahan tubuh yang baik menyebabkan mekanisme pertahanan tubuh kita lebih 

kuat dalam memerangi virus atau dengan kata lain, tidak menimbulkan penyakit 

berbahaya bagi diri kita. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga daya tahan 

tubuh mereka. Adapun langkah langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat 

adalah sebagai berikut:  



 

 

60 
 

1. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang.  

2. Melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit setiap hari.  

3. Beristirahat yang cukup (minimal 7 jam setiap hari).  

4. Bagi masyarakat yang memiliki penyakit penyerta/komorbiditas/kondisi 

yang rentan terhadap COVID-19 agar berhati-hati ketika berada di tempat 

umum yang ramai karena rawan terinfeksi.  

 Adanya perawatan yang dilakukan oleh pemerintah sangat membantu 

masyararakat yang terjangkit virus tersebut.Salah satu langkah utama yang 

dilakukan pemerintah dengan memberikan arahan kepada pihak kesehatan untuk 

mensosialisasikan dan mendata orang yang pernah berkontak langsung dengan 

korban Covid-19.Agar protokol kesehatan mencapai target, petugas kesehatan 

berperan penting dalam melakukan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat 

untuk tetap mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah . 

 Seperti pada wawancara peneliti dengan salah satu petugas kesehatan, 

Andi Nurhaya:  

“Pemerintah kabupaten Sinjai telah menyampaikan informasi kebijakan ini 

kepada kami, tentunya kami sebagai petugas kesehatan sangat mendukung 

sosialisasi kebijakan ini karena memang ini yangmenjadi tugas pokok bagi 

kami untuk memberikan edukasi dan pelayanan secara maksimal keoada 

masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Khususnya di 

Desa Arabika ada 1 orang yang terpapar virus ini dan sudah banyak orang 

yang berkontak langsung dengan korban, itu terjadi pada saat korban 

melakukan ibadah di masjid, dan yang menjadi masalah bagi pihak 

pelksana tugas yakni para korban yang telah berkontak lansung dengan 

pasien tidak ingin di periksa dan tidak ingin di bawah ke tempat karantina 

ynag telah di siapkan oleh pihak pemerintah. Bahkan mereka masih 

bersikukuh untuk melaksanakan ibadah di masjid.”  

 

 Dari wawancara diatas bisa dilihat bahwa ibu nurhaya yang diberikan 

amanah kepada pemerintah sebagai relawan Covid-19 telah sangat mendukung 
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kebijakan melalui perbup karena ia sadar bahwa ini merupakan tugas pokok untuk 

memberikan edukasi pelayanan secara maksimal kepada masyarakat untuk 

memutuskan rantai penyebaran Covid-19. 

Dampak dari pandemi Covid-19 memukul sejumlah daerah di Indonesia. 

Berbagai upaya terus dilakukan untuk menyelamatkan pasien virus corona 

sehingga pemerintah terus menginstruksikan untuk masing-masing daerah agar 

menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya itu, peemerintah terus 

menyediakan tempat isolasi bagi masyarakat yang terpapar Covid-19. Hal serupa 

juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten sinjai dengan mengeluarkan peraturan 

bupati nomor 27 tahun 2020 tentang protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya 

memutus rantai penyebaran Covid-19 dnegan menggunakan segala fasilitas untuk 

menanggapi masyarakat yang terpapar Covid-19 di kabupaten sinjai. Berdasarkan 

hasil wawancara pelaksana tugas kepala Desa Arabika oleh bapak lukman s.sos 

beliau mengatakan bahwa: 

“Pemerintah kabupaten sinjai sudah menyediakan tempat bagi 

masyarakat yang terpapar Covid-19. Yang bertujuan mengurangi resiko 

penyebaran virus di daerah setempat. Saya sangat mengapresiasi 

pemerintah kabupaten sinjai karena cepat tanggap untuk penanggulangan 

Covid-19.”
53

 

Dari hasil wawancara bersama pak lukman selaku pelaksana tugas kepala 

Desa Arabika dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten desa sudah 

melaksanakan tugas dengan baik dibuktikan dengan tersedianya fasilitas untuk 

penanggulangan Covid-19. Berbeda dengan wawancara bersama korban Covid-19 

yaitu bapak abidin.  

“selama 14 hari menajalani isolasi hotel sahid sinjai, saya tidak pernah 

dibiarkan untuk keluar dari kamar. Akan tetapi, mengenai persoalan 

perawatan saya diberikan vitamin dan makanan oleh petugas, tetapi yang 
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saya fikir anak dan istri saya dirumah karena selama 14 hari saya tidak 

pernah komunikasi.“
54

 

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa bagi orang yang terpapar 

Covid-19 sudah sangat mencukupi. Namun dengan adanya program pemerintah 

ini harus adanya penambahan pelayanan. Karena kondisi masyarakat yang 

mayoritas berprofesi sebagai petani dan sebagai masyarakat awam yang tidak 

mempunyai handphone. Sehingga, tidak bisa berkomunikasi kepada keluarga. 

Pemerintah juga harus memperhatikan persoalan ini agar tidak ada ke khawatiaran 

masyarakat yang karantina. 

c. Bantuan sosial yang terdampak Covid-19  

 Program bantuan sosial merupakan implementasi dari undang-undangdasar 

1945 pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 

Negara. Selain itu, undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa 

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusian. Bantuan sosial merupakan program perlindungan sosial yang dapat 

mencegah individu-individu tergelincir dalam kemiskinan dan memberikan 

kesempatan-kesempatan ketika terjadi perubahan dikomunitas dan masyarakat 

melalui investasi modal manusia.   

Penerima bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, atau 

masyarakat yang terkena dampak dari bencana sosial yang mengalami keadaan 

yang tidak stabil seperti situasi krisis sosial, ekonomi, politik, budaya, dan 

fenomena alam agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penerima 

bantuan sosial  yang diberikan pemerintah haruslah selektif yaitu, berdasarkan 

calon penerima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pengertian 

bantuan sosial.Bantuan sosial juga dapat diperuntukkan bagi masyarakat yang 
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terdampak Covid-19 untuk mendapat jaminan hidup namun disisi lain kebijakan 

sosial ini justru dijadikan alat politik.Dilihat dengan adanya keluhan dari 

masyarakat Dasa Arabika yang terdampak Covid-19 tetapi sama sekali tidak 

mendapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Sinjai.Tidak tegasnya pendataan 

membuat implikasi langsung dari masyarakat Desa Arabika sehingga mereka 

menganggap adanya kegiatan politik dalam pemberian bantuan sosial bagi yang 

terdampak Covid-19. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Arabika Andi Kadir.  

“kemarin datang petugas kesehatan untuk menjemput akan tetapi saya menolak 

karena sawah saya tidak ada yang garap (kerja) ditambah lagi hewan ternak saya 

(sapi) yang tidak ada mengurus. ” 
55

 

 

Hal ini serupa dengan Hasil wawancara dengan abidin sebagai korban  

Covid-19.  

“selama saya dikarantina tidak ada bantuan untuk keluarga saya. Waktu itu juga 

bertepatan dengan waktu panen padi jadi terpaksa istri saya yang membayar 

orang untuk panen sawah.”
56

 

 

 Dari hasil wawancara kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang pencegahan dan 

penanganan Covid-19, tidak memberika solusi kepada masyarakat berdasarkan 

dari pernejlasan dari narasumber diatas bahwa salah satu masyarakat yang 

terdampak Covid-19 tidak mendapat bantuan sehingga, bantuan sosial tidak tepat 

sasaran. Kebijakan yang dibuat dipandang masyarakat tidak memandang solusi 

akan tetapi justru berdampak kepada masyarakat itu sendiri. sehingga tanpa 

disadari bahwa masyarakat memiliki nilai yang bisa mengukur dampak dari 

kebijakan ini dan tentunya masyarakat yang mengikut andil dalam kegiatan 

politik. 
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C. Respon Elit Tokoh Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Pareto percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat 

itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya juga 

pandai dan mempunyai kelebihan dari kebanyakan masyarakat. karena iru, 

masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu:
57

 

1.  Elit Pemerintah 

 a. Pelaksana Tugas Desa Arabika 

Bapak Lukman selaku pelaksana tugas Desa Arabika 

“Kami telah menyampaikan peraturan bupati ini kepada masyarakat Desa 

Arabika akan tetapi masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan dengan 

baik.” 

Kebijakan tersebut berdasarkan pada PERBUP dan disampaikan pada 

masing-masing desa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar 

mencegah penularan Covid-19 kami juga mengeluarkan kebijakan oleh 

musyawarah desa yaitu jadwal pasar yang dilakukan sekali dalam seminggu, 

pembagian masker, penyemprotan disinvektan. Dan melaksanakan tugas kami 

dengan menyampaikan pertauran bupati nomor 27 tahun 2020 yang mencakup 

tentang penerapan protokl kesehatan tersebut, baik itu dalam masyarakat desa 

maupun acara kegiatan yang ada di Desa Arabika.” 

  Wawancara diatas meneliti melihat bahwa pemerintah melalui 

PERBUP berjalan dengan baik antara pemerintah daerah dan desa. Akan tetapi, 

beberapa juga masyarakat menolak peraturan tersebut. Kebijakan tersebut 

berdasarkan peraturan bupati sinjai tentang penerapan protokol kesehatan dalam 

pencegahan dan pengendalian wabah penyakit Covid-19. 
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65 
 

 b. Bupati Kabupaten Sinjai 

 Pemerintah kabupaten sinjai telah memperkuat instruksi presiden (inpres) 

nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan dan penegakan hukum protokol 

kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menerbitkan 

sebuah peraturan bupati nomor 27 tahun 2020. 

 “Sejalan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020, dalam Peraturan Bupati 

Nomor 27 Tahun 2020 ini, pemerintah daerah memberikan arahan kebijakan dan 

landasan hukum mengenai pelaksanaan protokol kesehatan untuk mencegah dan 

mengendalikan penyebaran Covid-19,” 

Seto selaku bupati kabupaten sinjai meminta seluruh perangkat yang ada di 

daerah, pemerintah kecamatan hingga ke pemerintah desa maupun kelurahan 

untuk mensosialisasikan peraturan bupati ini. 

 “selama satu minggu kedepan, kita akan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat. untuk itu, saya meminta untuk semua pihak agar mensosialisasikan 

perbup tersebut” 

 

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

kabupaten sinjai mengeluarkan kebijakan peraturan bupati setelah keluarnya 

intruksi presiden ini bisa dikatakan salah satu langkah visioner dari bapak bupati 

yang lebih dahulu berfikir serta menyikapi dengan regulasi lokal tentang protokol 

kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru Covid-19. Dalam perbup ini, 

didalamnya terdapat aturan penerapan protokol kesehatan mengingat tingkat 

perkembangan Covid-19 di sinjai meningkat, Di sisi lain, tingkat kesadaran 

masyarakat yang semakin menurun terkait protokol kesehatan. 

Sementara itu, pemerintah kabupaten sinjai meminta agar seluruh perangkat yang 

ada di daerah untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, hal ini dilakukan 

bertujuan untuk meningkatkan jumlah masyarakat agar waspada akan penyebaran 
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Covid-19. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada 

masyarakat melalui berbagai media informasi untuk memberi pemahaman kepada 

masyarakat. pada dasaranya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

kabupaten sinjai karena menimbang kondisi masyarakat itu sendiri. dengan 

demikian bupati sinjai mengharapkan kerjasama dari masyarakat sehingga 

berhasil dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

 

c. Kepala Dusun Arango 

Tokoh masyarakat yang sangat menolak aturan ini, dapat dilihat dari  

wawancara penulis bersama beberapa elit tokoh masyarakat dan pejabat 

pemerintahan yang tidak setuju dengan aturan tersebut salah satunya bapak 

wahyudin selaku kepala dusun Arango menegaskan bahwa: 

“saya sangat mengetahui kebijakan yang di keluarkan pemerintah karena 

kemarin saya juga ikut hadir dalam musyawarah desa. Namun saya kurang setuju 

dengan kebijakan ini karena seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan 

yang tepat. Kenapa saya katakan demikian? Itu bisa kita lihat dari penerapan 

pelaksanaan pasar 1 kali dalam seminggu itu mengakibatkan pengunjung pasar 

membludak, toko kian ramai, ini justru menambah peluang penyebaran virus di 

karenakan jumlah orang yang datang kepasar dua kali lipat lebih banyak dan 

kontak fisik tidak bisa di hindari” 

Dari wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa sebagian masyarakat 

menolak dan mengaku tidak setuju karena kebijakan yag dikeluarkan oleh kepala 

desa tidak tepat berdasarkan fakta yng terjadi yaitu penerapan sistem pasar 

seminggu sekali justru berdampak lebih buruk karena mengakibatkan kerumunan 

masyarakat yang lebih banyak dari sebelumnya. 

2. Elit Non Pemerintah 

 a. Tokoh Agama Dusun Ramah 

Bapak Basri selaku imam Dusun Rama 
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“kami tetap melaksanakan sholat berjmaah di masjid karena ini merupakan 

kewajiban saya, saya sangat tidak sepakat terkait kebijakan pemerintah yang 

melarang masyarakat untuk beribadah di masjid, apa lagi sayatidak merasakan 

gejala apapun meskipun saya sudah berjabat  tangan dengan pasien yang di 

nyatakan positif COVID dalam kondisi sakitsaya tetap melaksanakan sholat di 

masjid apalagi saya dalam keadaan sehat”. 

 

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa sebagian masyarakat sulit 

menerima kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah karena tidak sesuai dengan apa 

yang mereka inginkan.Respon masyarakat menggambarkan kondisi kebijakan yang tidak 

tepat sasaran karena bertolak belakang dengan kebiasaan yang sering dilakukan oleh 

masyarakat Desa Arabika.Oleh karena itu butuh perhatian langsung dari pemerintah 

untuk melihat suatu kondisi yang ada di lapangan dan pemerintah seharusnya turut 

memperkuat sosialisasi peraturan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat 

perihal aturan ini. 

b. Tokoh Adat 

Andi Kadir selaku tokoh adat Dusun Rama 

“saya sangat tidak setuju dengan kebijakan pemerintah seperti itu karena akan 

berdampak negatif pada masyarakat, tahun kemarin saya di karantina di hotel 

sinjai karena dijemput paksa oleh petugas COVID saya tidak merasakan gejala 

apapun dan pekerjaan saya terpaksa saya tinggalkan tapi  tidak ada sedikit pun 

bantuan dari pemerintah untuk keluarga saya.” 

  

Dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa terdapat mayarakat yang 

dijemput paksa oleh petugas Covid-19 tanpa alasan yang jelas seperti terbukti 

positif Covid-19 terlebih lagi pemerintah tidak memberikan bantuan khusus bagi 

masyarakat yang terdampak Covid-19, karena telah hilang pekerjaan akibat 

karantina.Kebiajakan ini juga ditolak karena masyarakat yang berprofesi sebagai 

petani dapat membuat pekerjaan mereka terbengkalai sehingga menimbulkan 

dampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Arabika. 
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c. Tokoh Pemuda  

Andi Mangiri Nur selaku Tokoh Pemuda Dusun Pemuda 

“perihal aturan yang di keluarkan oleh pemerintah tentang pelarangan untuk 

melaksankan ibadah di masjid saya rasa itu susah untuk di terapkan khususnya 

di Desa Arabika. Terkait dengan adanya karantina yang di lakukan oleh 

pemerintah ini kemudian menjadi masalah bagi masyarakat Arabika yang 

mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak itu dapat membuat pekerjaan 

mereka terbengkalai. Seharusnya sebelum masyarakat di karantina pemerintah 

memberikan tunjangan bagi keluarga korban yang terpapar COVID-19.”  

 

“Masyarakat menanggap bahwa peraturan Covid-19 tentang pelarangan shalat 

berjamaah di masjid dan karantina tidak bisa diterapkan di Desa Arabika karena 

mayoritas profesi mereka sebagai petani dan peternak. Meskipun tetap terlaksana 

peraturan tersebut pemerintah harus menyiapkan dana talangan untuk 

masyarakat berupa bantuan sosial.” 

   

 Dari hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa dengan adanya 

kebijakan pemerintah mendapat respon dari masyarakat Desa Arabika.Dengan 

kondisi ini, perlu adanya perhatian langsung dari pemerintah untuk menghasilkan 

suatu kebijakan yang bersifat memberi harapan untuk mengena terhadap inti dari 

sebuah permasalah di masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.Untuk kebijakan 

yang telah dikeluarkan pemerintah sudah cerdas tapi tidak memberi harapan, 

dimana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan bupati dalam 

upaya untuk mencegah penanganan Covid-19 namun akibatnya masih banyak 

masyarakat yang menolak kebijakan tersebut. 

Salah satu kebijakan yang peneliti temukan merupakan kebijakan adalah Surat 

Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. 

Kebijakan –kebijkan tersebut mendapat respon yang berbeda-beda dari para Elit 

Tokoh Masyarakat Desa Arabika. Utuk mengetahui bagaimana respon para elit 

tokoh masyarakat, peneliti melakukan wawncara dengan beberapa tokoh 

masyarakat. Peneliti mendatangi rumah imam Desa Arabika selaku tokoh 
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masyarakat yang mengatur perihal peribadatan di masjid, beliau mengatakan 

bahwa 

“pemerintah desa dan petugas kesehatan telah menyampaikan kepada saya 

terkait dengan pelarangan sholat di masjid, tentunya saya mendukung hal 

tersebut, masyarakat yang harusnya di karantina itulah yang menjadi resiko bagi 

masyarakat lain untuk terjangkit COVID-19, beliaupun menegaskan bahwa 

pemerintah desa tidaklah bersalah dalam keadaan ini karena ini di lakukan untuk 

ebaikan bersama.” 

Berdasarkan keterangan dua narasumber di atas telah nampak jelas bahwa 

kedua narasumber sangat sepekat dengan kebijakan yang di terapkan oleh  

pemerintah.Perihal aturan yang telah ditetapkan pemerintah melalui peraturan 

bupati memeberikan pandangan positif, disebabakan dengan adanya peraturan ini 

mampu pmemberikan pemahaman kepada masyarakat agar terhindar dari Covid-

19.Disisi lain pula, dengan adanya kebijakan ini mampu memberikan harapan 

baru kepada masyarakat karena tidak selamanya nilai sebuah kebijakan memberi 

dampak buruk kepada masyarakat kecuali pemerintah kurang jelas dengan 

kebijakan yang dibuat. 

Pada awalnya, masyarakat Desa Arabika merupakan masyarakat yang 

bersifat tradisional, masyarakat masih kental dengan adat dan budaya yang 

diyakini.Jika dilihat dari teori sosiologi politik, Damsir .Masyarakat menuntut 

individu untuk melakukan kegiatan politik dalam proses hubungan antara 

masyarakat dengan Negara.Kegiatan politik di Desa Arabika pada awalnya apatis 

kini menjadi masyarakat yang aktif melakukan partisapasi politik, hal ini 

dikarenakan bahwa penetapan kebijakan pemerintah dalam penanganan dan 

pencegahan Covid-19 sangat berpengaruh kepada masyrakat Desa Arabika. 

Kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten sinjai melalui perbup 

No. 27 Tahun 2020 telah mendorong kegiatan politik masyarakat Desa Arabika, 
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hal ini karena kebijakan tersebut berpengaruh terhadap masyarakat .Respon 

tersebut merupakan partisipasi masyarakat dengan pemerintah dalam upaya 

mencapai kehidupan yang lebih baik.berbeda dengan masyarakat pada umumnya 

beberapa tokoh masyarakat sangat menolak keras aturan ini, hal ini dapat di lihat 

dari hasil wawancara peneliti bersama beberapa elit tokoh masyarakat dan 

beberapa pejabat pemerintahan yang tak setuju dengan aturan tersebut di 

antaranya yakni bapak Wahyudin sebagai kepala dusun Arango, menegaskan 

bahwa  

“saya sangat mengetahui kebijakan yang di keluarkan pemerintah karena 

kemarin saya juga ikut hadir dalam musyawarah desa. Namun saya kurang setuju 

dengan kebijakan ini karena seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan 

yang tepat. Kenapa saya katakan demikian? Itu bisa kita lihat dari penerapan 

pelaksanaan pasar 1 kali dalam seminggu itu mengakibatkan pengunjung pasar 

membludak, toko kian ramai, ini justru menambah peluang penyebaran virus di 

karenakan jumlah orang yang datang kepasar dua kali lipat lebih banyak dan 

kontak fisik tidak bisa di hindari” 
58

 

  

 Bukan hanya dari kalangan imam masjid yang turut angkat bicara tokoh 

Adat pun sudah merasa resah dengan kebijakan ini, di temui di kediamanya di 

dusun rama beliau menegaskan bahwa; 

“saya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah kabupaten maupun pemerintah 

Desa, dulu saya mau dikarantina di hotel sinjai karena saya sudah bersalaman 

dengan orang yang katanya terpapar virus ini. Jikalau saya di karantina pastilah 

anak cucu saya akan dijauhi masyarakat karena takut tertular dengan virus ini, 

lagipula banyak orang yang sudah bersalaman dengan korban tapi kenapa hanya 

saya yang harus di karantina?. Telah datang dari petugas kesehatan, kepolisian, 

bahkan tentara yan datang menjemput saya tetapi saya tidak mau, mending saya 

pergi berolahraga dengan cara berkebun agarterhindar dari penyakit. 

 

 Dari hasil wawancara tersebut, menjelaskan bahwa kebijakan yang telah 

dikeluarkan pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat.Respon masyrakat 
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 Wahyudin, Kepala dusun Arango , Wawancara, sinjai, 23 juli 2021 
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menggambarkan kondisi kebijakan yang tidak tepat sasaran, dalam melakukan 

proses pendataan terkait dengan orang yang pernah berkontak langsung dengan 

pasien Covid-19 di masjid.sehingga banyal dari masyarakat yang merasa di 

permainkan.Pada saat pelaksanaan kebijakan dimulai, tentunya pemerintah harus 

melihat kondisi yang terjadi di lapangan.Hal ini merupak suatu hal yang harus 

dilakukan pemerintah dengan melihat permasalahan yang terjadi untuk bisa 

dijadikan bahan evaluasi dalam kebijakan tersebut.Masyarakat yang di karangtina 

kehilangan pekerjaan, oleh karena itu perlu perhatian khusus dari pemerintah 

untuk melihat kondisi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dari 

kebijakan ini.Sebagai yang diungkap seorang Tokoh pemuda masyarakat Desa 

Arabika. 

“perihal aturan yang di kelurkan oleh pemerintah perihal pelarangan untuk 

melaksankan ibadah di masjid saya rasa itu susah untuk di terapkan khususnya di 

Desa Arabika. Terkait dengan adanya karangtina yang di lakukan oleh 

pemerintah ini kemudian menjadi masalah bagi masyarakat Arabika yang 

mayoritas berprofesi sebagai petani dan peternak itu dapat membuat pekerjaan 

mereka terbengkalai. Seharusnya sebelum masyrakat di karangtina pemerintah 

memebrikan tunjangan bagi keluarga korban yang terpapar COVID-19.
59

 

 

 Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, ada beberapa aturan yang 

ditetapkan pemerintah justru menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.Hal 

ini menyangkut bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dapat membuat 

pekerjaan mereka terbengkalai sehingga pendapatan ekonomi masyarakat 

menurun.Selain beberapa narasumber di atas, bapak Andi Muhammad Syahrul 

Sabri beliau merupakan tokoh pendidikan di Desa Arabika juga mengungkapkan 

keresahannya terkait kebijakan pemerintah yang meliburkan aktivitas belajar 
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mengajar di sekolah, berdasrkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa. 

“Kami selaku tenaga pendidik di kabupaten sinjai khususnya Desa Arabika 

sudah beberapa bulan belakangan siswa-siswa kami tidak menjalani pendidikan 

sebagaimana mestinya.setelah dikeluarkannya perbup maka semua sekolah 

diliburkan, siswa kami hanya membantu orang tua mereka masing-masing 

berkebun karena sulitnya  layanan internet di Desa Arabika jadi harus saya akui 

daerah kami termasuk daerah tertinggal.Melihat kondisi tersebut saya sangat 

mengkhawatirkan anak-anak tidak mendapat akses pendidikan, kalau saya pikir 

di Desa Arabika, sebaiknya anak-anak diberlakukan sekolah seperti biasa, 

dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. pasar biasanya dilaksanakan 2 kali 

seminggu tapi dengan adanya Covid-19 malah dilaksanakan 1 kali seminggu, itu 

kan lucu justru semakin membludak pengunjungnya, sementara sekolah ditutup. 

Saya sebenarnya tidak sepakat persoalan kebijakan pemerintah dek karena 

banyak aturan yg berkaitan dengan penanganan Covid-19 yg berkontradiksi 

dengan masyarakat khususnya di Desa Arabika itu sendiri, ditambah lagi 

masyarakat Desa Arabika sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tentunya 

sangat bertolak belakang dengan aturan pemerintah, inilah yang menjadi dasar 

utama bagi masyarakat sehingga banyak yang kontra terhadap kebijakan 

pemerintah dalam menanganan Covid-19.Kami juga selaku tenaga pendidik 

tentunya sulit karena harus mempelajari kultur yang baru misalnya 

pembelajaran online yang membuat siswa yang tidak punya hp sulit untuk 

mendapatkan pembelajaran.”
60

 

 

 Dari hasil wawancara tersebut menujukkan bahwa dalam proses 

pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Arabika yang 

berdasarkan Peraturan Bupati beberapa tokoh Masyarakat tidak setuju dengan 

kebijakan tersebut karena mereka menganggap kebijakan tersebut merugikan 

banyak masyarakat di Desa Arabika, beberapa masyarakat kehilangan pekerjaan 

karena kebijakan tersebut selain itu kurangnya bantuan yang dapat menunjang 

kebutuhan ekonomi masyarakat di Desa Arabika ketika kebijakan tersebut di 

berlakukan. Selain itu beberapa warga yang terpapar Covi -19 tidak memperoleh 

pelayanan yang tidak layak pada masa karantina padahal sudah di atur dalam 

Undang-Undang mengenai penaganan dan pelayanan kepada masyarakat yang 
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terkonfirmasi positif Covid-19. Hal tersebut di atas terjadi karena Pemerintah  

kurang peka terhadap kebutuhan masyarakatnya di tengah pandemi, Pemerintah 

Desa hanya fokus pada kebijakan yang dapat memutus rantai penyebaran Covid-

19 namun melupakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 

 

Dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sinjai 

melalui perbup nomor 27 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dalam 

upaya untuk mencegah dan memutuskan rantai penularan Covid-19. 

Kebijakan tersebut lahir karena adanya intruksi presiden (Impres) nomor 6 

tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam 

pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang melanda seluruh daerah di 

Indonesia. Dengan lahirnya peraturan bupati ini, pemerintah kabupaten 

sinjai telah mengintruksikan kepada perangkat yang ada di daerah, 

pemerintah kecamatan hingga di tingkat desa untuk mensosialisasikan 

perbup ini. Penerapan kebijakan ini mendapat respon dari masyarakat 

karena menganggap pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan saja tanpa 

memberi harapan kepada masyarakat dan tidak mengevaluasi pemerintah 

desa dalam melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan Covid-19. Selain 

itu, pemerintah kurang cerdas mengamati perilaku masyarakat dalam 

menyampaikan informasi terkait dengan peraturan bupati dalam 

penanganan Covid-19 khususnya di Desa Arabika. 

2. Elit tokoh masyarakat berpengaruh penting dalam pelaksanaan kebijakan 

perbup, ini dapat dilihat dari peranan para elit untuk mengkoordinasikan 

kepada masyarakat perihal aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Selain daripada itu, elit tokoh masyarakat juga mempengaruhi pola pikir 

dan sudut pandang masyarakat perihal kebijakan tersebut. Lahirnya 

kebijakan ini langsung mendapat respon dari elit tokoh masyarakat karena 

menganggap kebijakan ini tidak mampu memberi solusi bagi masyarakat, 

disisi lain elit tokoh masyarakat menolak kebijakan tersebut karena tidak 
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adanya bantuan yang dapat menunjang kebutuhan ekonomi bagi keluarga 

Covid-19. 

C. IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis mengambil 

implikasi sebagai berikut. 

1. Secara teologis, elit tokoh masyarakat seharusnya mengikuti aturan 

pemerintah terkait dengan protokol kesehatan di masa pandemi sebagai 

bentuk keteladanan dalam berwarga Negara dan sebagai bentuk 

kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik. 

2. Pemerintah seharusnya melaksanakan sebuah proses pembuatan 

kebijakan dengan melibatkan aktivitas kompleks masyarakat dengan 

melihat suatu kondisi yang nyata dilapangan dan mengevaluasi segala 

kondisi yang terjadi agar kebijakan dapat melahirkan kebijaksanaan 

dan dapat memberi harapan.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran Perbup 

PERATURAN BUPATI SINJAI  

NOMOR 27 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN WABAH PENYAKIT 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DAERAH  

 

BAB III 

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEAHAN COVID-

19 – 19 

Pasal 4 

Penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di lakukan untuk 

mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 – 19  melalui upaya 

peningkatan kesadaran masyarakat, kualitas kesehatan diri dan 

lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan. 

Pasal 5 

Setiap orang dan badan usaha wajib menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19 – 19 dalam melaksanakan aktivitas/berkegiatan. 

Pasal 6 

Kewajiban protokol kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 

yakni penerapan ditempat dan fasilitas umum, meliputi sebagai berikut: 

a. Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industry; 

b. Sekolah/kampus dan institusi pendidikan lainnya; 

c. Tempat ibadah; 
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d. Terminal, pelabuhan; 

e. Transportasi umum; 

f. Kendaraan pribadi; 

g. Took, pasar modern dan pasar tradisional; 

h. Apotek dan took obat; 

i. Warung makan, rumah makan, café/warkop dan restoran; 

j. Pedagang kaki lima/lapak jajanan; 

k. Perhotelan/penginapan lainnya yang sejenisnya; 

l. Tempat pariwisata; 

m. Fasilitas pelayanan kesehatan; 

n. Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan 

missal; dan 

o. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Setiap orang yang tinggal/berdomisili dan/atau berada dalam wilayah 

Kabupaten Sinjai dalam berkegiatan wajib: 

a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi 

hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau 

berinteraksi dengan orang lain; 

b. Melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) berjarak 

antara orang lain dan kelompok; 

c. Membersihkan tangan secara teratur ; 

d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapan perilaku hidup 

bersih dan sehat.\ 
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 Pasal 8 

Selain kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 setiap orang 

yang tinggal/berdosili dan/atau berada dalam wilayah Kabupaten Sinjai 

dalam berkegiatan melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dan 

upaya pencegahan Covid-19 – 19, yaitu; 

a. Membatasi aktivitas keluar rumah hanya untuk kegiatan yang 

penting dan mendesak; 

b. Membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang memiliki 

resiko tingga bila terpapar Covid-19 – 19 

c. Membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang; 

d. Menghindari penggunaan peralatan pribadi secara bersama; 

e. Mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun 

atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beraktivitas; 

f. Melakukan olahraga secara rutin; 

g. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang; dan 

h. Membatasi aktivitas diluar rumah bagi mereka yang sedang tidak 

sehat dengan gejala: 

1. Demam dengan suhu tubuh di atas normal 

2. Batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas 

Pasal 9 

Pimpinan/penanggung jawab perangkat Daerah/institusi/pemerintah 

Desa/lembag dan Badan Usaha/Pelaku Usaha sebagaimana dimksud 

dalam Pasal 6 wajib : 

a. Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan serta pembersihan 

dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 
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b. Menerapkan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) 

berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang 

untuk semua aktifitas; 

c. Menyiapkan sarana suci tangan dengan air yangmengalir dan 

sabun atau hand sanitzer; 

d. Menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan 

kerumunan orang/massa; 

e. Melakukan fasilitas dan penyediaan sarana dan prasarana untuk 

mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19; 

f. Memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan 

protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

g. Menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang 

berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan Covid-19; dan 

h. Melakukan penegakan kedisplinan dan pengawasan internal 

protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara berkala yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

 

Pasal 10 

Selain kewajiban sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9, 

pimpinan/penanggung jawab pemerintah Desa wajib melaporkan 

pendatang yang masuk di wilayahnya kepada pemerintah Daerah untu 

dilakukan surveilans. 
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Pasal 11 

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 

sebagaimana di maksud dalam pasal 6 merupakan tanggung  jawab yang 

harus di penuhi oleh setiap penanggung jawab. 

Pasal 12 

Dalam hal di perlukan ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan 

penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagaimana 

dimaksud dalam pasal , ditetapkan dengan keputusan Kepala  perangkat 

Daerah/Kepala Instansi/Kepala Desa/Lembaga terkait dan 

aturan/kebijakan badan usaha/tempat usaha sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT 

Pasal 13 

Setiap orang wajib melakukan pemeriksaan atas rekomendasi gugus tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) / Satuan 

Tugas Penanganan Covid-19 berdasarkan pedoman dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu pengambilan 

specimen dan pemeriksaan untuk penegakan diagnosis sebagaimana diatur 

dalam manajemen klinis sesuai pedoman dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 15 

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

merekomendasikan untuk dilakukan isolasi mandiri, isolasi pada tempat 

khusus yang disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah 

Desa dan/atau perawatan penyakit Covid-19 di Rumah Sakit, maka orang 

bersangkutan wajib mengikuti rekomendasi hasil pemeriksaan. 
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Pasal 16 

Isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan di 

rum ah dengan persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki rumah yang memadai untuk melakukan isolasi, yaitu dengan 

kam ar terpisah dengan anggota keluarga lain; 

b. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid) yang dapat memperberat 

kondisi; 

c. dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan; 

d. dapat diawasi oleh pemerintah desa setempat; dan 

e. dapat diterima untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dari 

masyarakat sekitar. 

Pasal 17 

Setiap orang yang menolak dan/atau tidak bersedia mengikuti prosedur 

sesuai dengan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dan Pasal 15, maka dapat dilakukan upaya paksa dengan penjemputan oleh 

Pemerintah. Daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya. 

 

Lampiran Wawancara 

1. Kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan Covid19? 

2. Kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa? 

3. Apakah pemerintah menyampaian kepada petugas kesehatan mengenai 

kebijakan tentang penanganan Covid19? 

4. Petugas kesehatan mendukung kebijakan ini? 

5. Bagaimana pemerintah desa menyampaikan kebijakan PERBUP ke 

masyarakat? 

6. Bagaimana awal mula masuknya Covid19 di Desa Arabika? 

7. Masalah apa saja yang didapatkan petugas kesehatan pada saat 

mengedukasi masyarakat? 

8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kebijakan PERBUP tentang penanganan 

Covid19? 

9. Apa kebijakan pemerintah yang tidak diterima oleh Bapak? 

10. Bagaimana respon kebijakan pemerintah menurut Bapak/Ibu? 
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Lampiran Dokumentasi 
 

 Gambar 1 : Lukman S.Sos ( Pelaksana Tugas Kepala Desa Arabika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : ANDI KADIR (tokoh adat Desa Arabika 
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Gambar 3: ANDI MANGIRI NUR (tokoh pemuda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4  : WAHYUDIN S.Pd (Kepala Dusun Arango) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 
 

Gambar 5 : ABIDIN (korban COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : IDRIS  (Imam Desa Arabika) 
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Gambar 7 : BASRI S.Ag (Imam Dusun Rama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : A. Nurhaya (Tenangan Kesehatan) 
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