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I.  Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejak kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia tanggal 2 Maret 2020, jumlah 
kasus terkonfirmasi positif dan meninggal masih terus meningkat. Pandemi COVID-19 
berdampak sistemik dan mengganggu hampir seluruh aspek kehidupan manusia 
termasuk di bidang pendidikan tinggi. Secara global, United Nation Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melaporkan pada tanggal 20 April 
2020 sudah 191 negara menutup satuan pendidikan dengan 1,575,270,054 peserta 
didik terdampak. Di Indonesia Pandemi COVID-19 berdampak pada 646.192 satuan 
pendidikan, 68.801.708 Peserta Didik, dan 4.183.591 Pendidik mulai dari jenjang 
Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi, Pendidikan Khusus, Pendidikan 
Vokasi, Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Pendidikan Keagamaan (Kemendikbud, 
2020).

Dalam menanggulangi dampak COVID19, Pemerintah Indonesia mengambil 
kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas serta menetapkan bencana pandemi 
COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap 
kegiatan yang bersifat komunal atau menghimpun orang banyak dalam suatu 
tempat. Perguruan tinggi merupakan institusi yang diliburkan dan mahasiswa 
melakukan proses pembelajaran dari rumah.

Pada awalnya, Provinsi Bali termasuk dalam daftar provinsi yang sukses 
menanggulangi COVID-19 dan menekan laju pertumbuhan kasus. Akan tetapi, sejak 
bulan September 2020 angka kasus terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Bali melonjak 
tajam. Saat ini, Bali merupakan salah satu provinsi dengan angka penambahan 
kasus tertinggi dan termasuk ke dalam provinsi prioritas penanggulangan COVID-19 
(kemenkes.go.id, 2020)

Sektor pariwisata yang menopang ekonomi masyarakat Bali sangat terdampak 
oleh pandemi COVID-19. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2020 
adalah yang terendah sepanjang sejarah. Pertumbuhan ekonomi triwulan III (Juli – 
September) mengalami peningkatan 1,66 persen jika dibandingkan dengan triwulan 
sebelumnya (April – Juni). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan periode yang 
sama tahun sebelumnya, ekonomi Provinsi Bali tercatat tumbuh negatif sedalam 
-12,28 persen (BPS Provinsi Bali, 2020).

Ditunjuknya Provinsi Bali sebagai destinasi wisata bebas COVID-19 di tengah 
peningkatan kasus yang semakin tinggi menjadi tantangan bagi seluruh elemen 
masyarakat dan pemerintah. Selain itu, Provinsi Bali juga terpilih sebagai tuan 
rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 dan G20 Summit 
2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mencanangkan Free Covid 
Corridor bagi wisatawan yang sudah divaksin untuk berkunjung ke Bali. Berbagai 
kesempatan ini menuntut Provinsi Bali untuk berbenah diri dan memperkuat 
upayanya dalam menanggulangi COVID-19. Di saat yang sama Bali harus dapat 
bangkit dari keterpurukan ekonomi. Perlu adanya sebuah sistem konkret yang 
memacu dan mengawal pemulihan kondisi Provinsi Bali.

Untuk memulihkan Provinsi Bali, pembatasan aktivitas masyarakat mulai dikurangi 
seiring dibukanya akses terhadap lokasi-lokasi publik dan pariwisata. Peningkatan 
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produktivitas masyarakat yang bebas COVID-19 tentu akan membantu dalam 
memulihkan kondisi Provinsi Bali yang terpuruk. Semangat untuk tetap produktif 
diimbangi kewaspadaan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan akan menjadi 
dasar bagi aktivitas pemulihan Provinsi Bali dari dampak COVID-19. Produktivitas 
tersebut salah satunya dapat dicapai oleh adanya realisasi dari penelitian.

Penelitian merupakan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu penerapan aspek 
pendidikan, pengajaran dan penelitian terapan untuk memajukan masyarakat. 
Melalui penelitian ini, dosen dan peneliti aktif diharapkan dapat berkontribusi dalam 
mendorong pemulihan Provinsi Bali. Penelitian-penelitian akan didahului dengan 
pengumpulan ide/gagasan dalam satu data besar dimana peneliti diharapkan 
memiliki penelitian sebelumnya (preliminary research) yang terkait dengan gagasan 
atau ide yang akan diajukan dalam program ini. Penelitian yang dipilih merupakan 
suatu penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan. Penelitian 
yang sudah dilakukan sebelumnya terkait tema terkait akan mendapatkan nilai 
lebih dibanding penelitian yang baru. Penelitian tersebut harus melibatkan mitra 
Pentahelix di Provinsi Bali. Mitra harus mempunyai peran besar dalam penentuan 
usulan atau ide gagasan terkait topik penelitian dan pelaksanaan penelitian ini. 
Pola pelibatan pentahelix ini sangat erat dengan capaian hasil yang nantinya akan 
ada rasa kepemilikan ataupun menunjang keberlanjutan kajian yang telah dibuat 
selain beberapa luaran akademik yang akan dihasilkan.

Kegiatan penelitian ini memiliki dukungan keanggotaan oleh berbagai elemen 
masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pelaku industri, 
komunitas, budayawan, maupun mahasiswa S1 dengan lintas disiplin ilmu. 
Selain itu, penyelenggaraan kegiatan penelitian kebencanaan yang diharapkan 
dapat bermanfaat secara implementatif pada kehidupan berekonomi dan 
sosial masyarakat yang sehat, adalah wujud nyata kolaborasi pentahelix yang 
(1) mengimplementasikan secara nyata kebijakan, panduan maupun petunjuk 
pelaksanaan mitigasi pandemi COVID-19 milik pemerintah, lintas sektoral meliputi 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN), Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) melalui kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka), 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, dan Pemerintah Provinsi Bali; (2) mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dengan semangat akademisi perguruan tinggi dan Forum Perguruan Tinggi 
Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB); (3) memberdayakan masyarakat dan LSM; 
(4) menguatkan lembaga usaha dan pelaku industri; dan (5) berkolaborasi dengan 
media massa. 

B.  Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan 
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional 2005-2025;
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

11. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

C. Tujuan

Tujuan utama penyelenggaraan kegiatan Ideathon: Bali Kembali adalah untuk 
menjaring ide/gagasan yang implementatif dan inovatif berbasis kearifan lokal. 
Melalui kegiatan Ideathon: Bali Kembali diharapkan dapat menjadi potensi untuk 
memberikan manfaat bagi sektor kesehatan, pariwisata, ekonomi dan sosial budaya 
secara langsung kepada masyarakat Provinsi Bali dalam rangka mendukung 
percepatan penanganan COVID-19.
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D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: pemerintah, masyarakat 
atau komunitas, akademisi, lembaga usaha, dan media.

A. Pemerintahan Daerah
 Sebagai mitra kegiatan, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/

Kota, dan Pemerintahan Desa mendapatkan referensi praktik baik yang dapat 
diimplementasikan dalam kegiatan pemulihan Provinsi Bali dari dampak 
COVID-19.

B. Akademisi
 Sebagai pelaksana utama kegiatan, dosen, peneliti non perguruan tinggi, dan 

mahasiswa mendapatkan bekal materi dan keterampilan sesuai bidangnya, 
pengalaman penelitian, dan memiliki kesempatan mengaktualisasikan 
kepakarannya untuk membantu pemulihan Bali. 

C. Lembaga Usaha
 Sebagai mitra lembaga usaha antara lain lembaga usaha baik yang berada 

di provinsi Bali baik Perusahaan, Industri dan usaha mikro kecil menengah 
(UMKM) dapat menginisiasikan sebuah bisnis baru atau pengembangan untuk 
peningkatan ekonomi.

D. Media
 Salah satu aspek penting dalam pengembangan pariwisata adalah media, yang 

berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat, lembaga usaha dengan 
pemerintah. Peranan media disana adalah sebagai mekanisme pengontrol. 
Media diharapkan bisa membantu suatu proses pengecekkan kebijakan 
pemerintah dalam hal pariwisata dan dapat menyajikan masukan pada dunia 
usaha mengenai peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha.

E. Masyarakat 
 Sebagai sasaran utama sekaligus mitra, masyarakat mendapatkan pengetahuan 

dan keterampilan melalui penelitian yang dikembangkan. Masyarakat yang 
dimaksud antara lain  organisasi masyarakat sipil, LSM, Lembaga/Masyarakat 
adat, dan masyarakat pada umumnya.
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II.  Pelaksanaan Ideathon 
A. Objek Penelitian

Daerah sasaran penelitian adalah Provinsi Bali. 
 

B. Syarat Pengusul

1. Ketua pengusul adalah dosen tetap perguruan tinggi di bawah Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional 
(NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);

2. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi berupa artikel di database 
terindeks bereputasi sekurang-kurangnya dua artikel sebagai penulis pertama 
atau corresponding author;

3. Ketua pengusul minimal berpendidikan S2;
4. Anggota peneliti adalah seluruh civitas akademika perguruan tinggi, pegiat ilmu 

pengetahuan dan teknologi, peneliti, dan pakar.
5. Wajib melibatkan salah satu mitra lokal perwakilan dari pemerintah daerah 

(Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), lembaga usaha, komunitas/masyarakat, atau 
media. Peneliti dan mitra harus secara bersama-sama memberikan kontribusi 
dalam pemecahan masalah secara kolaboratif dan solutif.

6. Anggota tim peneliti maksimal adalah 5 orang.

C. Tema

Pengusulan Ideathon: Bali Kembali mengangkat 5 tema dan subtema prioritas 
sebagai berikut; subtema lain yang relevan dan menarik untuk dikaji sesuai potensi 
dan permasalahan daerah dapat diusulkan. 

1. Kesehatan

 a.  Pemanfaatan produk lokal Bali untuk pencegahan COVID-19
 b.  Sistem monitoring dan evaluasi pola penyebaran COVID-19 
 c.  Manajemen pelayanan COVID-19 yang efektif
 d. Pola penanggulangan sampah medis yang ramah lingkungan
 e. Penerapan teknologi pendukung 3T (testing, tracing, treatment)
 f. Dampak pandemi COVID-19 pada kesehatan mental
 g. Pemetaan secara holistik dari kasus kesehatan di Bali

2. Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Penguatan sektor ekonomi lokal yang dapat membantu mempercepat 
pemulihan ekonomi dan pariwisata

b. Penguatan pola pendanaan dan pengelolaan keuangan untuk UMKM dan 
BUMDES berbasis budaya



6 7Petunjuk Teknis Ideathon: Bali Kembali

c. Penguatan ekonomi melalui pemulihan lingkungan untuk mengurangi risiko 
bencana

d. Pengembangan model-model Business Continuity Plan (BCP) 
e. Konsep asuransi mikro untuk pembiayaan kehidupan keluarga yang 

terdampak COVID-19 
f. Pengembangan E-marketing 
g. Pariwisata berbasis komunitas dengan pembangunan Tourism Information 

Centre (TIC) 
h. Pemetaan mata pencaharian alternatif masyarakat di luar sektor pariwisata

3. Sosial dan Budaya

a. Pemetaan potensi dan kapasitas masyarakat desa wisata/adat
b. Konsep penguatan adat dan budaya untuk dukungan psikososial masyarakat
c. Perspektif sosial budaya terhadap bencana non-alam (COVID-19)
d. Pola edukasi masyarakat lokal untuk kepatuhan protokol kesehatan
e. Penguatan modal sosial masyarakat untuk resiliensi 

4. Kebijakan publik

a. Pengukuran keefektifan kebijakan publik 
b. Kebijakan yang berbasiskan data dan ilmiah 
c. Pola advokasi kebijakan publik yang efektif 

5. Teknologi Informasi dan komunikasi

a. Pembuatan Big Data 
b. Pengembangan dan penerapan aplikasi
c. Inovasi komunikasi yang efektif untuk masyarakat
d. Pengembangan desa digital 

D. Proposal dan Laporan

Proses pengajuan proposal dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
a. Pengusul mengisi data-data yang diperlukan meliputi judul, tema, sub-tema, 

mitra, lokus studi, nama pengusul, institusi pengusul, alamat, nomor hp, email 
melalui https://ideathonbali.bnpb.go.id/.

b. Mengunduh format biodata pengusul dan anggota, proposal, dan kesediaan 
mitra.

c. Mengunggah dokumen proposal
d. Proposal yang diajukan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua LPPM.

Seluruh proposal yang masuk akan diseleksi secara administrasi dan substansi. 
Peneliti yang memenuhi syarat setelah proses seleksi substansi akan diundang untuk 
paparan secara online. Pemenang akan ditentukan dari penilaian saat paparan. 
Dana penelitian akan disampaikan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
masyarakat (LPPM). 

Pelaksanaan penelitian dilaporkan dalam bentuk laporan akhir dengan prosedur 
sebagai berikut:
a. Peneliti mengunduh format dan laporan akhir melalui https://ideathonbali.bnpb.

go.id/.
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b. Peneliti menyusun logbook dan Laporan Penelitian sesuai dengan sistematika 
format.

c. Peneliti mengunggah laporan dan dokumen kelengkapannya yang sudah 
ditandatangani/disahkan ke https://ideathonbali.bnpb.go.id/. 

E. Pendanaan 

Proposal yang lolos dalam tahap penilaian akan mendapatkan pendanaan untuk 
implementasi penelitian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

F. Reviewer 

Reviewer kegiatan Ideathon: Bali Kembali adalah reviewer penelitian tingkat nasional 
yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara dan melibatkan berbagai kalangan dari 
akademisi, pakar, praktisi, pembuat kebijakan, dan golongan masyarakat untuk 
melakukan penilaian substansi terhadap usulan ide/gagasan yang masuk kepada 
panitia penyelenggara dan telah lolos seleksi administrasi berdasarkan kriteria-
kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, reviewer 
wajib berpegang teguh pada nilai-nilai obyektif, kejujuran, ilmiah, tanggung jawab, 
profesional, disiplin, bermartabat, dan independensi, serta mengacu pada pedoman 
penilaian yang telah ditetapkan.

G. Penilaian Penelitian

Panitia penilaian menetapkan nilai bagi proposal yang diajukan peserta sesuai 
dengan kriteria penilaian. Keputusan komite penilaian bersifat final. Kriteria penilaian 
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Kualifikasi Peneliti, kesesuaian kompetensi tim peneliti, dan pembagian tugas.
b. Kesesuaian dengan Tema
c. Tingkat inovasi, kreativitas, dan orisinalitas
d. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, dan kebaruan 

penelitian
e. Kualitas luaran penelitian  yang dijanjikan (tahapan capaian dan kualitas luaran) 
f. Dukungan kerjasama penelitian
g. Kewajaran metode tahapan target capaian luaran wajib penelitian
h. Kesesuaian jadwal penelitian
i. Dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan
j. Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka

H. Luaran Penelitian

Luaran wajib Ideathon: Bali Kembali adalah:
1)  Produk penelitian berupa:

a. Naskah akademik yang dapat berupa policy brief, rekomendasi kebijakan, 
atau model kebijakan strategi.

b. Kajian ilmiah 
2) Peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitiannya dalam seminar internasional/
nasional pada saat peringatan Bulan PRB.
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I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Agenda
Pre-event

Februari 2021 Persiapan:
Rapat persiapan Modul
Rapat Persiapan Teknis launching

Maret 2021 9 Maret : Promosi Ideathon
12 Maret: Launching Ideathon
15 - 19 Maret: Sosialisasi dan Pembekalan
10 Maret: Penerimaan Pendaftaran
24 Maret: Batas Akhir Pengumpulan Proposal

Event
April 2021 01-15 April : Penilaian administrasi dan 

Substansi
19-23 April : Paparan oleh calon peneliti
26-30 April : Pengumuman pemenang seleksi

Mei 2021 Proses kontrak dan administrasi
Juni-Agustus 2021 Pelaksanaan:

Implementasi penelitian selama 3 bulan
Post-Event

Agustus 2021 Pengumpulan Laporan Akhir
September 2021 Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian
Oktober (Bulan PRB) 2021 Diseminasi Hasil Penelitian dan Pemberian 

Penghargaan

  Rekomendasi Bacaan
 

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku Panduan Merdeka Belajar - 
Kampus Merdeka. 2020. Dilansir dari: http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/
uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020

2. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Panduan 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Kementerian Dalam Negeri. Panduan umum menghadapi COVID-19 untuk 
Pemerintah Daerah. 2020. https://covid19.go.id/p/protokol/kemendagripedoman-
umum-menghadapi-pandemi-covid-19-bagi-pemerintah-daerah

4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rencana Nasional Penanggulangan 
Bencana (Renas PB). 2021.

5. Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 di RT/RW/
Desa. https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-pemberdayaan-
masyarakat-dalam-pencegahan-covid-19-di-rt-rw-desa/

6. Mengurangi Dampak Pandemi Covid-19 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 
 yang Positif. https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tinjauan-ekonomi-keuangan-

dan-fiskal
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