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Ringkasan 
Eksekutif

Pandemi COVID-19 telah berdampak parah terhadap 
pembangunan kesehatan, serta membawa berbagai dampak 
negatif pada berbagai aspek kehidupan manusia. Terhambatnya 
sistem pendidikan, terhentinya kegiatan ekonomi, dan tertundanya 
pembangunan infrastruktur semakin memperburuk dampak 
pandemi ini terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak ini 
menghantam berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok 
yang berada di bawah garis kemiskinan atau mendekati garis 
kemiskinan. Kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai sasaran 
Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB), sebuah agenda global yang menargetkan 
berbagai aspek kehidupan manusia, terhenti oleh pandemi ini. 
Padahal, tenggat waktu bagi berbagai negara untuk mencapai 
berbagai komitmen TPB semakin mendekat. 

Pemerintah Indonesia menanggapi kondisi ini dengan menerapkan 
konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), untuk mendorong 
keberlanjutan pembangunan di tengah upaya meredam pandemi 
ini. Konsep ini menitikberatkan pada inklusi protokol kesehatan 
ke dalam kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi. 
Kesadaran terkait kesehatan masyarakat dan individu yang 
diwujudkan dalam perubahan perilaku menjadi sangat penting 
untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi COVID-19, 
sekaligus untuk mencapai berbagai sasaran TPB pada tahun 2030. 

Namun, diseminasi informasi dari pemerintah masih tampak 
belum efektif dalam membangun kesadaran dan mengubah 
perilaku masyarakat. Pelanggaran protokol kesehatan dan 
munculnya berbagai klaster COVID-19 akibat kegiatan ekonomi 
maupun kerumunan massa terjadi di berbagai daerah. Hal ini 
menunjukkan bahwa kesadaran kolektif terkait risiko penularan 
COVID-19 masih belum terbangun optimal. Hal ini mengakibatkan 
terus meningkatnya kurva pandemi COVID-19 di Indonesia, yang 
hingga akhir Oktober belum menunjukkan adanya tanda-tanda 
mendatar. Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang 
efektivitas upaya komunikasi informasi untuk memutus penularan 
COVID-19. Apakah penyebarluasan informasi saja sudah cukup 
untuk mendorong perubahan perilaku?
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Meskipun AKB pada dasarnya terpusat pada penerapan protokol 
kesehatan, pada kenyataannya hal ini membutuhkan keseimbangan 
antara dua hal, yaitu (1) kepatuhan terhadap protokol dan (2) 
pelaksanaan kebijakan yang mendukung pemulihan sosial-
ekonomi. Ketika kita melihat korelasi antara kesadaran dengan 
TPB, maka pentingnya keseimbangan ini semakin jelas. Kesadaran 
akan protokol kesehatan dapat menjadi katalis pencapaian TPB, 
khususnya Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), 4 (Pendidikan Berkualitas), 
dan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Namun, untuk 
membangun kesadaran dan mengubah perilaku secara efektif, 
dibutuhkan lingkungan pendukung yang kondusif. Lingkungan ini dapat 
dibangun dari pelaksanaan sebelas tujuan SDG, yaitu Tujuan 1 (Tanpa 
Kemiskinan), 2  (Tanpa Kelaparan), 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), 
4 (Pendidikan Berkualitas), 5 (Kesetaraan Gender), 6 (Air Bersih dan 
Sanitasi Layak), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 9 
(Industri Inovasi dan Infrastruktur), 10 (Berkurangnya Kesenjangan), 
11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), dan 16 (Perdamaian, 
Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Karenanya, strategi 
komunikasi terkait pandemi harus dilakukan bersamaan dengan upaya 
pemulihan sosial-ekonomi. Kesadaran itu sendiri sangat bergantung 
pada kualitas inheren masyarakat, sementara kondisi sosial-ekonomi 
setiap masyarakat berbeda. Karenanya, upaya “sapu jagat” (satu cara 
untuk semua konteks) tidak sesuai diterapkan dalam konteks ini. 

Pemanfaatan kerangka ketahanan untuk menilai korelasi antara 
strategi komunikasi, penciptaan lingkungan yang kondusif, karakteristik 
masyarakat, dan konteks lokal menunjukkan bahwa ada berlapis-
lapis aspek yang perlu diperhitungkan untuk mencapai kesadaran 
kolektif dan perubahan perilaku. Pertimbangan atas ketiga elemen 
ketahanan, yaitu (1) agen, (2) sistem, dan (3) kelembagaan, tak dapat 
dilupakan dalam menyusun rekomendasi kerangka kebijakan yang 
dapat membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku 
masyarakat secara efektif.
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Agen

Agen adalah individu, rumah tangga, atau organisasi yang punya 
kapasitas untuk berinteraksi di dalam sistem serta mengambil 
keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Agen dalam 
konteks pembangunan kesadaran COVID-19 dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu kelompok yang berperan sebagai pembangun 
kesadaran, dan kelompok yang kesadarannya harus dibangun. 
Penciptaan figur (tokoh) menjadi sangat penting dalam membangun 
kesadaran, karena tokoh akan mempengaruhi keyakinan, kepercayaan, 
penerimaan masyarakat, serta internalisasi informasi yang dibawa 
oleh tokoh tersebut. Tokoh ini bisa berasal dari latar belakang formal 
(seperti pemerintah daerah, tokoh adat, guru, dan fasilitator) maupun 
latar belakang informal (seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 
influencer). Setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khusus yang 
membuat mereka hanya menghormati dan mendengarkan tokoh 
tertentu. Kondisi ini harus dipertimbangkan ketika mengembangkan 
berbagai upaya pembangunan kesadaran.

Sistem 

Sistem adalah kelompok komponen yang saling terkait dan membentuk 
mekanisme kompleks. Sistem kesehatan dan sistem makanan 
adalah dua sistem inti yang berperan penting dalam mempromosikan 
kesadaran dan perilaku tertentu saat pandemi. Pandemi ini telah 
mempengaruhi ambang batas layanan kesehatan di berbagai 
daerah. Layanan kesehatan di berbagai kota metropolitan dan kota 
besar lainnya harus mampu mengakomodasi aliran pasien dari kota 
menengah dan kecil di sekitarnya. Sementara itu, kota menengah 
dan kecil juga menghadapi potensi kapasitas berlebih saat jumlah 
kasus melonjak. Dalam kondisi ini, sistem kesehatan harus mampu 
mengalokasikan ruang bagi para pasien non-COVID-19. Terkait sistem 
pangan, pembatasan mobilitas di masa pandemi telah mengganggu 
alur distribusi pangan. Efeknya tak hanya dirasakan oleh petani yang 
menderita karena penurunan permintaan pasar, namun juga konsumen 
yang pasokan makanannya terganggu, khususnya konsumen yang 
tinggal di wilayah yang amat bergantung pada pasokan makanan 
pokok dari daerah lain. 

Di samping sistem kesehatan dan pangan, dalam situasi pandemi, 
sistem Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) juga berperan 
penting. TIK adalah sistem pendukung yang, jika digunakan secara 
optimal, dapat mengarahkan agen untuk mencapai kesadaran dan 
mengubah perilaku. Peran TIK pada masa pandemi meningkat drastis, 
sebagai instrumen penyebaran informasi dan kegiatan sehari-hari. 
Sistem ini tidak hanya membantu memastikan sistem kesehatan 
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dan pendidikan untuk terus berjalan, tapi juga memberi alternatif 
lapangan kerja. Perkembangan perdagangan digital (e-commerce)
yang sangat pesat, didukung beragam layanan logistik, juga dapat 
menjembatani pelaku bisnis dan konsumen tanpa mengharuskan 
mereka meninggalkan kenyamanan rumah masing-masing. Namun, 
peran ini tidak dapat dirasakan secara setara di seluruh daerah, karena 
keterbatasan jaringan internet dan kemampuan masyarakat membeli 
paket data. Selain itu, sistem ini belum digunakan secara optimal oleh 
masyarakat untuk mencari informasi atau memvalidasi informasi yang 
mereka peroleh.   

Kelembagaan

Kelembagaan adalah aspek yang mengkondisikan interaksi antara 
agen dan sistem dalam mencapai ketahanan; keduanya dapat menjadi 
lingkungan pendukung atau justru penghambat. Hak atas sumber 
daya, proses pengambilan keputusan yang akuntabel, akses informasi, 
hingga ruang untuk memanfaatkan informasi adalah aspek-aspek yang 
menentukan bagaimana latar belakang kelembagaan mempengaruhi 
proses pembangunan kesadaran maupun ketahanan. Analisis 
menunjukkan bahwa ada lima area kunci konteks TPB di mana latar 
belakang kelembagaan harus diperkuat demi mendorong perubahan 
perilaku, yaitu:

i. Kemampuan ekonomi individu/keluarga dan pengkondisian 
lapangan usaha. Konteks kelembagaan dalam area ini terkait 
dengan sumber daya ekonomi yang dapat dialokasikan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan layanan kesehatan, akses 
layanan dan perlindungan kesehatan yang adil (termasuk tempat 
kerja), serta kemampuan dan akses informasi kesehatan.

ii. Kualitas hunian masyarakat dan sarana publik. Akses 
berkelanjutan kepada air bersih dan layanan sanitasi, serta 
kemampuan seseorang melakukan pembatasan sosial di rumah, 
lingkungan, dan fasilitas publik adalah perwujudan elemen 
kelembagaan di area ini.

iii. Pelayanan kesehatan untuk menjaga ketahanan fisik/mental dan 
mengajak masyarakat berperilaku sehat. Konteks kelembagaan 
di sini terkait dengan mekanisme komunikasi risiko yang 
diterapkan untuk menyebarkan informasi terkait pandemi, 
termasuk regulasi dan panduan teknis untuk komunikasi, perilaku 
bersih, dan protokol kesehatan.

iv. Pelayanan pendidikan yang aman, kontinu, dan berorientasi 
ketahanan bencana. Ada dua latar belakang kelembagaan utama 
dalam hal ini, yaitu infrastruktur TIK yang dapat mendukung 
pembelajaran daring (online) dan memungkinkan skema 
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pembelajaran daring, serta dimasukkannya konteks ketahanan 
bencana ke dalam kurikulum sekolah.

v. Inklusivitas di dalam layanan TIK. TIK sangat penting dalam 
situasi pandemi, karena memungkinkan interaksi sosial 
dengan tetap menjaga jarak secara fisik. TIK juga membantu 
perpindahan kegiatan ekonomi luring (offline) menjadi daring,  
membantu penyebarlan informasi, serta menambah ruang 
untuk menjalankan proses partisipatif dan kebebasan berbicara. 
Namun, meskipun pemerintah telah berupaya menyaring dan 
memblokir sejumlah sumber dan media, TIK juga membuka 
potensi terjadinya polarisasi sosial karena penyebaran kabar 
bohong. 

Mengingat kesadaran dan perubahan perilaku tak hanya dibentuk oleh 
bagaimana pesan dan informasi dikomunikasikan, maka rekomendasi 
untuk kerangka kebijakan dalam studi ini tidak hanya fokus pada 
strategi komunikasi saja, namun juga upaya membangun ketahanan 
sosial-ekonomi di masyarakat. Strategi komunikasi dapat mengubah 
perilaku masyarakat secara efektif bila didukung intervensi di sektor 
lain. Berdasarkan hal ini, maka rekomendasi yang diberikan adalah:

a. Pengelolaan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan 
kolaboratif.

Manajemen adaptif di sini merujuk pada sistem prioritasi 
yang iteratif, terstruktur dan fleksibel dalam proses realokasi 
anggaran program perlindungan sosial. Sistem ini harus mampu 
mengidentifikasi target penerima manfaat, bentuk bantuan yang 
dibutuhkan, dan instrumen penyaluran yang sesuai. Iteratif 
dan fleksibilitas adalah kunci bagi sistem yang adaptif, karena 
kedua hal inilah yang memungkinkan perbaikan terus-menerus. 
Skema evaluasi, yang dapat diadaptasi menjadi loop masukan/
umpan balik singkat, juga harus menjadi bagian integral sistem 
ini. Dengan sistem manajemen ini, pemerintah daerah dapat 
melakukan realokasi anggaran yang efektif dan sesuai dengan 
dinamika setempat. Kolaborasi dengan lembaga penyedia data 
akan sangat membantu dalam mengidentifikasi penerima manfaat 
sasaran dan memperluas cakupan identifikasi. Perusahaan 
berbasis digital maupun teknologi finansial (seperti perusahaan 
peer-to-peer lending, sosiopreneur, pekerja informal, dsb) dapat 
menjadi mitra untuk hal ini. Pemerintah daerah dapat memperkaya 
dan mendigitalisasi data para penerima manfaat saat ini dengan 
memakai basis data dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sistem 
adaptif dan kolaboratif ini akan melengkapi inisiatif Government to 
Person 4.0 pemerintah pusat dengan mendukung arsitektur digital 
end-to-end dari program perlindungan sosial.
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b. Diversifikasi sistem pangan lokal yang dapat mendorong 
terbangunnya kemandirian pangan dan peningkatan status gizi.

Ketahanan pangan lokal adalah hal krusial ketika aliran distribusi 
pangan terganggu akibat berbagai hal, seperti pembatasan 
mobilitas ketika pandemi COVID-19. Pasokan bahan makanan 
pokok yang berkelanjutan bukan hanya kebutuhan dasar, namun 
juga menjamin asupan gizi masyarakat, sehingga masyarakat 
memiliki sistem ketahanan tubuh yang kuat. Diversifikasi sistem 
pangan lokal juga membantu menciptakan ketahanan pangan. 
Pertanian keluarga dan lumbung pangan skala komunitas adalah 
dua skema yang diajukan. Pertanian keluarga dapat didorong di 
wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan pangan eksternal 
untuk pasokan. Sementara itu, lumbung pangan dapat dilaksanakan 
di berbagai jenis wilayah, dengan menyesuaikan konteks lokal. 
Dalam kedua sistem ini, pemerintah daerah harus merumuskan 
panduan teknis dan kelembagaan, dan bila mungkin, memberi 
insentif dalam bentuk bantuan modal untuk memulai (khususnya 
untuk sistem skala komunitas). 

c. Peningkatan layanan sanitasi dan air bersih di area berisiko tinggi 
untuk penularan COVID-19.

Kebutuhan mencuci tangan secara berkala adalah salah satu 
protokol kesehatan yang sering dikomunikasikan pada masyarakat. 
Namun penerapan yang seharusnya mudah ini menjadi sulit saat 
dihadapkan dengan kondisi permukiman dengan keterbatasan 
layanan sanitasi dan air bersih. Peningkatan layanan air bersih dan 
sanitasi telah menjadi program rutin pemerintah pusat maupun 
daerah. Namun dalam masa pandemi, ketika pemerintah daerah 
menghadapi keterbatasan anggaran, ada area-area prioritas yang 
harus dilayani. Area prioritas adalah area yang berisiko tinggi 
mengalami penularan COVID-19. Ini mencakup area permukiman 
kumuh, permukiman padat penduduk, dan fasilitas publik/sosial 
yang berpotensi menarik kerumunan massa (seperti fasilitas 
pendidikan, kesehatan, transportasi, pasar, penjara, shelter, 
dsb).  Hal penting lainnya dalam penyediaan layanan ini adalah 
fasilitasi komunitas, untuk memastikan penerima manfaat dapat 
menggunakan dan mengelola fasilitas tersebut dengan baik. 

d. Inklusi protokol kesehatan ke dalam penerbitan izin lingkungan dan 
pembangunan.

Dengan diperkenalkannya AKB, roda kegiatan ekonomi mulai 
bergerak kembali. Pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan 
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tentang kewajiban menerapkan protokol kesehatan dalam 
menjalankan kegiatan ekonomi. Namun, yang tidak kalah penting 
adalah memasukkan protokol kesehatan sebagai salah satu syarat 
penerbitan izin. Misalnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun izin operasional 
(termasuk untuk sektor makanan dan minuman). Upaya inklusi ini 
dilakukan supaya pemohon izin membuat kajian risiko dan rencana 
mitigasi pandemi mereka. Pemerintah daerah harus merumuskan 
dan mengomunikasikan kerangka kajian risiko dan mitigasi untuk 
masing-masing penerbitan izin, termasuk persyaratan minimal. 
Setidaknya, kerangka ini harus mencakup daftar kegiatan yang 
dapat meningkatkan risiko penularan, daftar masyarakat yang 
dapat terpapar, dan mekanisme penularan yang mungkin terjadi. 
Sementara itu, rencana mitigasi dapat mencakup upaya pembatasan 
sosial, pengaturan jadwal karyawan, penyediaan fasilitas cuci 
tangan, dsb. Proses pengawasan dan penegakan yang ketat juga 
harus dijadikan syarat dalam proses penerbitan izin, yang mencakup 
skema insentif maupun disinsentif.  

e. Pengembangan strategi komunikasi yang disesuaikan dengan 
kondisi (tailor-made) dan berbasis persepsi risiko.

Pemerintah pusat telah menerbitkan panduan mitigasi dan 
pengendalian COVID-19. Panduan ini mencakup komunikasi risiko 
dan pelibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk 
memasukkan analisis persepsi risiko dan aksi kolaboratif ke dalam 
sistem komunikasi dan pelibatan. Belum banyak kota/kabupaten 
yang memakai analisis persepsi risiko untuk strategi komunikasi 
mereka. Padahal, strategi komunikasi berbasis persepsi risiko 
sangatlah penting, dan dapat menciptakan proses komunikasi yang 
efektif.

Strategi komunikasi harus disesuaikan dengan konteks lokal, 
berdasarkan persepsi risiko. Patut dingat bahwa kualitas inheren 
dan pengaruh luar akan menentukan cara seseorang memandang 
risiko dan cara mereka merespons intervensi. Strategi komunikasi 
yang sama dapat menciptakan hasil yang berbeda ketika diterapkan 
pada masyarakat yang berbeda. Karena itulah, persepsi risiko akan 
berfungsi sebagai tulang punggung dari strategi komunikasi. 

Ada enam elemen yang harus dimasukkan ke dalam strategi 
komunikasi. Survei persepsi risiko yang dilakukan juga harus 
mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun 
elemen tersebut. Elemen-elemen tersebut adalah: i) konteks 
kesadaran yang ingin dibangun dan perubahan perilaku yang 



13Kesadaran Kolektif sebagai Kunci dalam Membangun Ketahanan 
Masyarakat Saat dan Pasca Pandemi COVID-19

diinginkan; ii) kelompok masyarakat yang menjadi target 
komunikasi dan pemangku kepentingan yang terkait; iii) aktor yang 
menyampaikan informasi; iv) pengemasan informasi; v) media 
yang digunakan untuk menyampaikan informasi; dan vi) kemitraan 
dan partisipasi masyarakat.  Strategi yang dibangun berdasarkan 
keenam elemen tersebut akan membantu pemerintah daerah 
menyesuaikan strategi mereka, tergantung pada kondisi yang 
sedang mereka hadapi di lapangan.

Konsep umum dari rekomendasi-rekomendasi di atas bukanlah 
sepenuhnya hal yang baru. Bahkan, seharusnya sudah harus 
dilaksanakan dalam kondisi normal, sebagai bagian proses 
pembangunan. Namun, situasi pandemi ini telah meningkatkan 
urgensi untuk memperkaya dan melaksanakan kebijakan-
kebijakan semacam ini. Fokus rekomendasi ini adalah memperkuat 
perumusan kerangka kebijakan dengan mengintegrasikan perspektif 
pembangunan ketahanan. Dalam kasus ini, hal ini dilaksanakan dengan 
memprioritaskan sektor-sektor yang dianggap akan menciptakan 
efek domino positif dan memilih cakupan yang akan menjadi target 
kebijakan utama. Dalam jangka panjang, rekomendasi ini akan 
berkontribusi menciptakan masyarakat yang tak hanya mampu 
beradaptasi dengan kondisi AKB, namun juga menjadi masyarakat 
berketahanan yang dapat bangkit dan bertransformasi ketika 
menghadapi guncangan dan tekanan di masa mendatang.
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Executive 
Summary

The COVID-19 pandemic has devastated healthcare developments 
along with causing various massive negative impacts on different 
aspects of human life. With the education system coming to 
a halt, the shutdown of economic activities, and the delay in 
infrastructure development, the impacts of the pandemic on 
society’s welfare have worsened. The repercussions have hit 
every layer of society, especially those who are under or near the 
poverty line. The progress made towards achieving Sustainable 
Development Goals (SDGs), a global agenda that targets various 
aspects of human life, has been hindered by the pandemic just 
when the deadline for countries to meet their commitment to SDGs 
is approaching.

The government of Indonesia have responded to this condition 
by implementing a concept called the New Normal (Adaptasi 
Kebiasaan Baru or AKB). This concept emphasises on the inclusion 
of health protocols into daily activities, including economic 
activities. Public and individual awareness on health issues that is 
manifested into changes in behaviour is crucial in mitigating the 
social and economic impacts of COVID-19 as well as achieving 
SDGs by 2030.

However, information dissemination from the government has 
yet to prove effective enough in raising awareness and inciting 
behavioural changes in society. Health protocol breaches and the 
emergence of various COVID-19 clusters as a result of economic 
activities and crowd gatherings have occurred in many regions. 
This indicated that the collective awareness regarding the risk 
of COVID-19 transmission was yet to be raised optimally. It also 
meant an increase in the COVID-19 pandemic curve in Indonesia, 
which was yet to show signs of flattening up until the end of 
October. This condition has raised questions surrounding the 
effectiveness of the information communication efforts to break 
the COVID-19 transmission chain. Is information dissemination 
enough to promote a change in behaviour?

Despite the New Normal’s (AKB) focus on the application of 
health protocols, its effectiveness requires a balance between two 
elements, and they are (1) compliance towards these protocols 
and (2) the implementation of policies that can support socio-
economic recovery. The importance of this balance can clearly be 
recognised from the correlation between awareness and SDGs. 
Awareness of health protocols can become the catalyst to fulfilling 
SDGs, particularly Goals 2 (zero hunger), 4 (quality education), and 
11 (sustainable cities and communities). However, a conducive 
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supporting environment is required in order to build awareness and 
incite a behavioural change effectively. This environment can be 
created by carrying out 11 SDGs: Goals 1 (no poverty), 2 (zero hunger), 
3 (good health and well-being), 4 (quality education), 5 (gender 
equality), 6 (clean water and sanitation), 8 (decent work and economic 
growth), 9 (industry, innovation and infrastructure), 10 (reduced 
inequalities), 11 (sustainable cities and communities), and 16 (peace, 
justice and strong institutions). Strategic communications related 
to the pandemic need to be carried out at the same time as socio-
economic recovery efforts. Awareness in itself mainly depends on the 
inherent quality of society, yet the socio-economic condition of each 
community differs from one another. Hence, a “one for all” (sapu jagat) 
approach is deemed to be inappropriate within this context.

The use of a resilience framework to assess the correlation between 
communication strategies, the creation of a conducive environment, 
societal characteristics, and the local context shows that there 
are layers of aspects that need to be considered to raise collective 
awareness and to achieve behavioural change. Consideration of the 
three resilience elements – (1) agents, (2) systems, and 3) institutions 
– should not be overlooked in the formulation of policy framework 
recommendations that could effectively raise public awareness and 
promote changes in people’s behaviour.

Agent

An agent is an individual, household, or organisation that can interact in 
a system and make decisions based on the information received. In the 
context of raising awareness on COVID-19, such agents can be divided 
into two groups: one group plays the part of the awareness raiser and 
the other needs their awareness raised. Creating a figure (character) is 
significant in raising awareness. A figure will influence people’s belief, 
trust, acceptance, and the internalisation of information carried by 
the figure. Such a figure may come from a formal (local government 
official, cultural leader, teacher, and facilitator) or informal background 
(religious leader, community leader, and influencer). Every community 
group has its own unique characteristics that compel them only to 
respect and listen to certain figures. This is a condition that needs to be 
considered before developing efforts to raise awareness.
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System 

A system is a group of components that are interrelated and form 
a complex mechanism. Healthcare and food systems are two core 
systems that play an important role in promoting awareness and 
certain behaviours during the pandemic. The pandemic has pushed 
healthcare services to the limit in several regions. Healthcare services 
in metropolitan and large cities must be able to accommodate the flow 
of patients from neighbouring medium and small cities. At the same 
time, medium and small cities also face potential overcapacity when 
the number of cases soars. In this condition, the healthcare system 
must still allocate space for non-COVID-19 patients. With regards to 
the food system, restrictions on mobility during the pandemic have 
disrupted the flow of food distribution. The consequences were not only 
felt by farmers who suffered from a decline in market demand, but also 
consumers whose food supply was disrupted, particularly those who 
live in areas with a high reliance on other regions for primary goods 
supply.

In addition to healthcare and food systems, Information and 
Communications Technology (ICT) also play an essential role as 
a support system during a pandemic. If utilised optimally, ICT can 
direct agents to achieve awareness and change behaviour. The role 
of ICT during a pandemic increases dramatically as instruments 
to disseminate information and carry out daily activities. Not only 
does this system helps to ensure the continuity of the healthcare 
and education systems, but it also provides alternative employment 
opportunities. Rapid developments in the digital trade (e-commerce) 
sector, which are supported by a variety of logistic services, can bridge 
between businesses and consumers without requiring them to leave 
their respective homes. However, this role cannot have an equal impact 
on every region due to limited Internet connection and people’s ability 
to purchase data packages. Also, this system has not been used 
optimally by the public to seek or validate the information they have 
obtained.

Institution

An institution is an aspect that conditions the interaction between 
an agent and a system towards resilience; both can be a supportive 
environment or even a barrier to achieving resilience. Rights to 
resources, accountable decision-making processes, access to 
information, and space to utilise information are aspects that determine 
how institutional backgrounds can influence awareness-raising and 
resilience-building processes.
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Analyses show that there are five critical areas in the context of SDGs, 
where institutional backgrounds must be strengthened to promote 
behavioural change. These five key areas are:

i. The economic capacity of individuals/families and business 
conditioning. The institutional context in this area is related 
to economic resources to fulfil basic necessities and obtain 
healthcare, equal access to healthcare and health protection 
(including in the workplace), and accessibility of health 
information.

ii. The quality of community housing and public facilities, including 
sustainable access to clean water and sanitation services, and the 
ability of households to exercise social distancing at home, in the 
neighbourhood, and in public facilities.

iii. Healthcare services to maintain physical and mental endurance 
and urge the general public to lead a healthy life. The institutional 
context here is related to mechanisms in the communication of 
risks, regulations and technical guidance for communications, 
hygiene practices, and health protocols.

iv. Safe and continuous education services that are disaster 
resilience-oriented; particularly the use of ICT infrastructure and 
the context of disaster resilience in the school curriculum.

v. Inclusiveness in ICT services that allows social interaction while 
maintaining social distancing, helps in transferring economic 
activities from offline to online and disseminating information, 
and increases space for participatory processes and freedom of 
speech. On the other hand, the government also need to continue 
to filter information that have the potential to impact society’s 
resilience negatively.

Considering that awareness and behavioural changes are not only 
shaped by how messages and information are communicated, the 
following policy recommendations do not only focus on communication 
strategies but also efforts to build socio-economic resilience in the 
society. A communication strategy will not be effective in changing 
people’s behaviour without interventions in other sectors. With that in 
mind, the recommendations given include:

a. Adaptive and collaborative management of social protection 
systems.

Adaptive management refers to an iterative, structured, and flexible 
prioritisation system in the budget reallocation process for social 
protection programmes. This system must be able to identify target 
beneficiaries, the types of assistance needed and the appropriate 
distribution instruments. To be iterative and flexible is key to an 
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adaptive system that will enable continuous improvements. The 
evaluation scheme, which can be adapted to become an input loop/
short feedback, must also become an integral part of this system. 
With such a management system, local governments can reallocate 
budgets in accordance with local dynamics.

Moreover, collaborations with data providing institutions will 
significantly help in expanding the scope of identification. Digital 
and financial technology-based companies (such as peer-to-
peer lending companies, social entrepreneurs, informal workers, 
and others) can be made as partners for this purpose. Local 
governments can enrich and digitise current beneficiary data 
using databases provided by these companies. This adaptive and 
collaborative system will complement the central government’s 
Government-to-Person (G2P) 4.0 initiative by supporting the end-
to-end digital architecture in social protection programmes.

b. Diversification of local food systems that can promote food self-
sufficiency and improve nutritional status. 

Local food security is crucial at a time when food distribution 
flows are disrupted due to various elements, such as restrictions 
on mobility during the COVID-19 pandemic. The availability 
of staple food supplies is not only essential but also ensures 
society’s adequate nutritional intake for a robust immune system. 
Diversification of local food systems will also help create food 
security. Two schemes that have been proposed are family 
farming and community-scale food storage. Family farming can be 
encouraged in urban areas that depend on external food supplies.

Meanwhile, food storage can be implemented in various types 
of regions by adapting it to the local context. Both systems 
require local governments to formulate technical and institutional 
guidelines. Where possible, local governments can provide 
incentives in the form of capital assistance (especially for 
community-scale systems).  

c. Improvement of sanitation and clean water services in areas with 
high risk of COVID-19 transmission.

One of the health protocols that is often communicated to 
the general public is the need to wash one’s hands regularly. 
Unfortunately, what seems like a simple implementation process 
of this protocol can become complicated when faced with 
settlements where sanitation and clean water services are limited. 
Improving clean water and sanitation services has become a 
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routine programme of both central and local governments. However, 
there are other priority areas that must be served in the short 
term with local governments facing budget constraints during 
the pandemic. Priority areas are areas that are at high risk of 
COVID-19 transmission. They include slum areas, densely populated 
settlements, and public/social facilities that have the potential to 
attract large crowds (e.g. education, healthcare and transportation 
facilities, markets, prisons, shelters and others). Another critical 
point is to facilitate communities so that beneficiaries can use and 
manage facilities properly.

d. Inclusion of health protocols in the issuance  of environmental and 
development permits.

With the introduction of the New Normal period, economic activities 
have resumed. Local governments have issued regulations 
regarding health protocol in various economic sectors. However, 
what is also important is the inclusion of health protocols as one of 
the requirements in the issuing of permits, such as Building Permits 
(IMB), Environmental Impact Analysis (AMDAL), and operational 
permits (including the food and beverage sectors). The aim behind 
the inclusion of health protocols is to require permit applicants to 
prepare their risk assessments and pandemic mitigation plans. 
Local governments must formulate and communicate a risk 
assessment and mitigation framework for each type of permit 
issued. At a minimum, the risk framework must include activities 
with a risk of transmission, minimum requirements, exposed, 
vulnerable groups, and possible transmission mechanisms. 
Meanwhile, a mitigation plan may include social distancing 
measures, schedule arrangements for employees, the provision 
of hand-washing facilities, and others. A strict supervision and 
enforcement process must also be a prerequisite for permit 
issuance, which includes both incentive and disincentive schemes.

e. Communication strategy development tailor-made to conditions and 
based on the perception of risk.

The central government have issued guidelines on the mitigation 
and control of COVID-19, which includes risk communication and 
community involvement. It showcased the need to include risk 
perception analysis and collaborative action into the communication 
and engagement systems. However, not many cities or regencies 
have used risk perception analysis for their communication 
strategies. A risk perception-based communication strategy is 
actually crucial and can create an effective communication process.
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A communication strategy formulated based on risk perception must 
be adapted to the local context. It has to be acknowledged that inherent 
qualities and external influences will determine how a person perceives 
risk and responds to interventions. The same communication strategy 
can produce different results when applied to different societies. 
Therefore, the perception of risk will serve as the backbone of the 
communication strategy.

There are six elements that must be included in a communication 
strategy. A risk perception survey must also be able to provide the 
information needed to construct these elements. These elements are: 
i) the context of awareness wished to be raised and the desired change 
in behaviour, ii) communities that are the target of communication and 
relevant stakeholders, iii) actors conveying information, iv) information 
packaging, v) the media used to convey information, and vi) community 
partnerships and participation. This context-adapted strategy will allow 
local governments to adapt their strategy, depending on the conditions 
they are faced with.

The policy recommendations mentioned above are not entirely new. In 
fact, they should have been implemented during normal conditions as 
part of the development process. However, the pandemic has escalated 
the urgency to cultivate and accelerate the implementation of such 
policies. The focus of these recommendations is to enhance sectoral 
policy frameworks by integrating a resilience-building perspective. 
In this case, strengthening is carried out by prioritising sectors that 
are considered to have a positive domino effect and selecting the 
scope that will become a primary policy target. In the long term, these 
recommendations will contribute to the creation of a society that is not 
only able to adapt to the New Normal conditions, but also bounce back 
and transform when faced with shocks and pressures in the future.
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Lanskap Kota Jayapura, yang merupakan ibu kota 
sekaligus pusat perdagangan di Papua

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

Sejak awal tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda berbagai 
negara di dunia dengan dampak luas yang tak pernah terjadi 
sebelumnya. Kondisi pandemi ini terjadi di tengah perlambatan 
ekonomi global, upaya tanpa henti para pemangku kepentingan 
di berbagai tingkatan untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap 
perubahan iklim, serta tenggat waktu yang makin dekat untuk 
mencapai komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
pada tahun 2030. Sebagai agenda global yang menyasar hampir 
seluruh aspek kehidupan manusia dan ekosistem, pandemi telah 
mempengaruhi kemajuan pencapaian TPB di berbagai belahan 
dunia. Berbagai studi menyebutkan bahwa mungkin dibutuhkan 
waktu lebih dari satu dekade untuk memulihkan kondisi 
sosial ekonomi secara global, dan hal ini tentunya berpotensi 
mengganggu kemajuan pencapaian TPB (UN, 2020) yang 
ditargetkan tercapai di 2030.

Di Indonesia, COVID-19 berdampak signifikan tidak hanya di sektor 
kesehatan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan masyarakat; 
yang selanjutnya mengancam keberlanjutan pembangunan 
manusia dan kawasan. Imbas dari kondisi ini dirasakan oleh 
berbagai lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Kelompok 
masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan 
pihak yang mengalami dampak terburuk. 

Pemerintah pusat dan daerah telah melaksanakan berbagai 
upaya multi-sektor untuk meredam penyebaran COVID-19 serta 
memulihkan kondisi sosial dan ekonomi. Penerapan konsep 
“New Normal” (yang kemudian diredefinisi menjadi Adaptasi 
Kebiasaan Baru atau AKB) di Indonesia (Ihsanuddin, 2020) 
merupakan kebijakan lanjutan dari pemerintah. Tujuan kebijakan 
ini adalah memastikan pembangunan di berbagai daerah tetap 
berlanjut, di tengah serangkaian intervensi yang dilakukan untuk 
meredam efek pandemi. Konsep ini adalah bentuk proses transisi 
menuju kehidupan normal pasca pandemi, yang perlu didukung 
implementasi protokol baru terkait pola hidup dan perilaku yang 
berbasis standar kesehatan (WHO, 2020). 

Penerapan AKB telah ‘memaksa’ pemerintah di berbagai tingkatan 
untuk menggeser paradigma berpikir  dan mengubah tata kelola 
pemerintah. Secara konseptual, pengadopsian protokol baru pada 
skala luas di bawah kondisi AKB akan mendorong terciptanya 
tatanan kehidupan baru dalam merespons kondisi pandemi. 
Tatanan baru ini tentunya akan mengubah pola hidup penduduk, 
yang pada akhirnya akan membentuk struktur dan relasi sosial 

I
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baru di masyarakat (Universitas Gadjah Mada, 2020). Masyarakat harus 
mengubah kebiasaan pribadinya (seperti selalu mencuci tangan dan 
menggunakan masker), hingga mengubah pola implementasi aktivitas 
yang bersifat kolektif (seperti prosedur beribadah, mengunjungi tempat 
publik, kegiatan perkantoran, dll) (Lay, 2020). 

Namun pada praktiknya, dampak penerapan konsep ini terlihat belum 
optimal. Perubahan baru terlihat di tatanan kehidupan sebagian 
masyarakat. Dikatakan ‘sebagian masyarakat’ karena masih ada 
kelompok masyarakat yang menjalankan kehidupan seperti biasa, 
tanpa ada perbedaan dengan kondisi sebelum pandemi.

Contoh dari belum optimalnya penerapan ini bisa terlihat dari ditutup 
sementaranya tiga pasar di Kota Semarang pada bulan Juni karena 
aktivitas perdagangan di ketiga lokasi tidak menerapkan protokol 
kesehatan yang memadai, sehingga dapat diidentifikasi klaster positif 
di lokasi tersebut (Purbaya, 2020). Lemahnya kesadaran dalam 
penerapan protokol kesehatan juga terlihat dari munculnya klaster 
industri di Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lebih dari 
680 karyawan dari 22 perusahaan di kawasan itu terjangkit COVID-19 
(Rahmawati, 2020). Kota metropolitan seperti Jakarta pun tidak luput 
dari kondisi kurangnya kesadaran ini. Lebih dari 46 ribu pelanggar 
protokol kesehatan ditindak dalam Operasi Yustisi pada kurun waktu 
14-20 September (Fajri, 2020). Pada periode yang sama, Operasi 
Yustisi di Kabupaten Serang dan Kota Pangkalpinang juga menindak 
cukup banyak pelanggar protokol kesehatan di kedua daerah, terutama 
terkait penggunaan masker di ruang publik (Arifin, 2020) (Firman, 
2020). 

Fakta di lapangan ini memberikan indikasi bahwa di berbagai wilayah 
di Indonesia, kesadaran kolektif dari berbagai lapisan masyarakat 
terhadap risiko penyebaran dan infeksi COVID-19 ini belum terbangun. 
Kondisi ini tentunya berkontribusi terhadap terus meningkatnya laju 
penularan COVID-19 di Indonesia hingga September 2020, ditunjukkan 
dengan rasio infeksi dan rasio kematian yang juga masih tinggi baik di 
tingkat nasional ataupun daerah (CSIS, 2020). Salah satu dampak yang 
ditimbulkan adalah terhambatnya pembangunan di berbagai daerah. 
Untuk dapat memutus rantai penularan COVID-19 secara efektif, serta 
membangun tatanan kehidupan yang baru (termasuk juga memulihkan 
kondisi sosial ekonomi), adanya kesadaran kolektif sesungguhnya 
merupakan modal besar (Ahmad, 2020). 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 
menyampaikan bahwa pencapaian dari setidaknya tujuh Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9  dan 10) di 
Indonesia terhambat oleh pandemi COVID-19. Langkah antisipatif telah 
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dilakukan secara kontinu untuk memitigasi terdampaknya sejumlah 
target TPB akibat pandemi (Bappenas, 2020). Misalnya penguatan 
perlindungan sosial, penguatan sistem kesehatan nasional,  pemulihan 
ekonomi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan dunia 
usaha, investasi infrastruktur padat karya, peningkatan Sumber Daya 
Manusia (SDM), dan lain-lain (Bappenas, 2020). Namun melihat 
belum optimalnya perilaku sadar masyarakat di tengah rangkaian 
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini, perlu dikaji sejauh apa 
efektivitas dari kebijakan tersebut dalam memutus rantai penularan 
dan mendorong pencapaian TPB di tahun 2030.

Berpangkal dari adanya indikasi korelasi antara kesadaran masyarakat 
dengan kemajuan pencapaian TPB di berbagai daerah di Indonesia, 
Program Leadership Ownership and Capabilities for Agenda 2030 
Local Implementation and Stakeholder Empowerment (LOCALISE 
SDGs) melihat adanya urgensi untuk melakukan serangkaian 
penelitian lintas sektor. Salah satunya adalah penelitian yang 
terkait dengan rekomendasi kebijakan, yang dapat secara efektif 
membangun kesadaran masyarakat dalam situasi pandemi. Penelitian 
ini diharapkan dapat memperkaya kerangka kebijakan pemerintah 
daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah serta target 
TPB, dengan menginklusikan konteks kesadaran di dalam kebijakan. 
Adanya pengayaan ini sejalan dengan fokus Program LOCALISE 
SDGs dalam membangun kapasitas pemerintah daerah dan asosiasi 
pemerintah daerah, utamanya yang terkait dengan peningkatan tata 
kelola, pengembangan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, 
serta mempromosikan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan 
berkelanjutan melalui pencapaian TPB.

Penelitian terkait kesadaran ini mengambil judul: 

“Kesadaran Kolektif sebagai Kunci dalam Membangun Ketahanan 
Masyarakat Saat dan Pasca PandemiCOVID-19”

Istilah ketahanan di dalam penelitian ini dipilih untuk menegaskan 
urgensi terbentuknya masyarakat yang berketahanan, yang dapat 
bertahan dan bangkit kembali tidak hanya dari kondisi pandemi 
ini, namun juga guncangan dan tekanan lainnya di masa depan. 
Guncangan dan tekanan di masa depan ini bisa jadi bukan hanya 
pandemi, tetapi juga kondisi lainnya yang dapat memberikan disrupsi 
pada keberlanjutan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. 
Sehingga rekomendasi kerangka kebijakan dari penelitian ini tidak 
hanya akan spesifik berlaku untuk kondisi pandemi, namun untuk 
kondisi lainnya juga. 
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Untuk membangun ketahanan, terdapat tiga elemen ketahanan (Mercy 
Corps Indonesia, 2015; Tyler & Moench, 2012) yang perlu menjadi 
fokus di dalam proses analisis dan perumusan kebijakan, yakni: agen, 
sistem dan kelembagaan. Agen merupakan individu, rumah tangga, 
organisasi atau institusi yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi 
di dalam sistem dan mengambil keputusan terkait dengan informasi 
yang diperolehnya. Sementara sistem didefinisikan sebagai kumpulan 
bagian-bagian yang terhubung dan membentuk mekanisme yang 
kompleks. Sistem dapat berupa sistem alam (ekosistem) ataupun 
sistem fisik (infrastruktur). Untuk menghubungkan agen dan sistem, 
dibutuhkan kerangka kelembagaan yang sekaligus berperan sebagai 
lingkungan yang kondusif bagi operasi dan interaksi agen dan sistem. 
Interaksi yang tepat guna dan tepat sasaran dari ketiganya akan 
mampu membantu masyarakat dan daerah untuk bangkit kembali 
dari berbagai guncangan dan tekanan yang sedang dan akan mereka 
hadapi. 

1.2 Kerangka Penelitian

Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat secara efektif 
membangun kesadaran masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19, 
kerangka penelitian dikembangkan dengan mempertimbangkan tiga 
premis berikut:

 • Tumbuhnya kesadaran publik didorong oleh akses informasi 
dan pemahaman yang sama terhadap informasi yang diterima. 
Namun kesadaran semata tidak menjamin perubahan perilaku di 
masyarakat.  

 • Perilaku sadar merupakan manifestasi dari respons seseorang/
masyarakat terhadap informasi dan pemahamannya. Manifestasi 
ini terjadi akibat interaksi antara masyarakat dengan faktor-faktor 
pendorong (misalnya: insentif, pengaruh orang lain, pemaksaan, 
dll). Tanpa adanya faktor pendorong, kesadaran tidak akan 
diimplementasikan menjadi perilaku sadar. 

 • Kesadaran dan perilaku sadar tidak hanya dibutuhkan untuk 
menghadapi dan merespons pandemi COVID-19, tetapi juga 
memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi 
guncangan dan tekanan lainnya di masa yang akan datang.

Kerangka kebijakan yang dirumuskan di dalam penelitian ini 
akan mendorong terjadinya proses pembangunan kesadaran dan 
manifestasi perilaku sadar untuk mencapai ketahanan masyarakat. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur 
dan wawancara dengan perwakilan pemerintah kota (Pemerintah 
Kota Tarakan dan Pemerintah Kota Pariaman). Analisis dilakukan 
dengan mengkaji tiga konteks untuk merumuskan kebijakan yang 
tepat sasaran, yakni: isu terkait kesadaran, faktor yang berkontribusi 
untuk membentuk kesadaran dan perilaku sadar, serta tata kelola 
pemerintahan (pembangunan dan TPB) sebagaimana tersaji pada 
gambar berikut.

Gambar I.1. Kerangka Penelitian Kebijakan yang Efektif untuk Membangun 
Kesadaran Masyarakat dalam Konteks Pandemi COVID-19 (Sumber: Penulis, 2020)
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Rumusan Kerangka Kebijakan

Rumusan kebijakan dan delivery strategy kemudian akan 
dikembangkan dengan melihat interaksi dari ketiga konteks tersebut. 
Sejalan dengan konsep ketahanan yang mendasari penelitian ini, 
kebijakan yang dirumuskan akan melihat dari elemen agen, sistem dan 
kelembagaan serta keterkaitan di antara ketiganya. Agen merupakan 
pihak yang bergantung kepada sistem, berinteraksi di dalam sistem 
dan memiliki kendali terhadap sistem.Kelembagaan berperan sebagai 
pusat (hub) bagi agen dan sistem serta lingkungan yang kondusif bagi 
interaksi keduanya. Pertanyaan kunci di dalam proses perumusan 
kerangka kebijakan ini adalah sebagai berikut:

A. Agen:

o Siapa pihak yang paling sesuai untuk menyampaikan 
informasi?

o Siapa yang menjadi target informasi tersebut?

o Apa kekuatan yang harus dioptimalkan?

o Apa limitasi (keterbatasan) yang harus diatasi?

B. Sistem :

o Sistem/infrastruktur apa yang paling sesuai untuk 
mempengaruhi pembentukan kesadaran dan perubahan 
perilaku?

o Apakah ada potensi untuk inovasi atau implementasi 
pendekatan baru?

C. Kelembagaan:

o Apa instrumen kebijakan minimum yang harus dimiliki agar 
setiap agen mampu memberikan pengaruh optimal?

o Kerangka kebijakan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi 
keterbatasan dari agen maupun sumber daya yang ada?

Dengan memastikan bahwa ketiga elemen ini dan interaksinya 
tertangkap dan terinklusi di dalam rekomendasi kebijakan, diharapkan 
kebijakan ini tak hanya dapat menumbuhkan kesadaran, tetapi juga 
memastikan adanya respons positif terhadap kesadaran yang tumbuh, 
yang berupa perubahan perilaku. 
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1.3 Sistematika Penulisan

Di dalam dokumen penelitian ini, kerangka penelitian di atas dituangkan 
ke dalam enam bab utama berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Berisi informasi mengenai latar belakang dilakukannya 
penelitian lintas-sektor terkait kebijakan yang efektif untuk 
membangun kesadaran masyarakat dalam konteks pandemi 
COVID-19 serta nilai tambah yang dapat diberikan oleh 
hasil penelitian bagi program LOCALISE SDGs UCLG-ASPAC. 
Bagian ini juga memuat kerangka penelitian yang akan 
diimplementasikan pada proses penelitian ini.  

Bab 2 COVID-19 di Indonesia

Memberi gambaran singkat mengenai kondisi umum dan terkini 
COVID-19 di Indonesia, serta dampak langsung dan tidak 
langsung dari pandemi tersebut dengan melihat aspek pihak 
yang terdampak, intensitas dampak, serta dampak turunannya. 
Sejalan dengan topik penelitian ini, bab ini juga akan memberi 
gambaran mengenai kondisi kesadaran masyarakat akan 
urgensi kesehatan masyarakat di dalam kondisi pandemi ini, 
dan intervensi yang telah diimplementasikan oleh pemerintah 
pusat dan daerah untuk membangun dan meningkatkan 
kesadaran tersebut (dapat mencakup kebijakan, rencana, 
program maupun aktivitas). 

Data statistik dan infografik akan disiapkan untuk memberikan 
ilustrasi terkait bab ini dengan aspek meliputi:

 • Kondisi COVID-19 di Indonesia (jumlah kasus positif, kurva 
infeksi, dan distribusi spasial).

 • Dampak terhadap sektor utama di tingkat lokal 
(tingkat pertumbuhan sebelum dan selama pandemi, 
serta perubahan kontribusi sektor tersebut terhadap 
pertumbuhan perekonomian daerah).

Bab 3 Hubungan Kesadaran dan Perilaku Sadar Pandemi dengan 
Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bagian ini akan fokus pada kerangka kebijakan terkait TPB di 
tataran pusat dan daerah; bagaimana hubungan timbal balik 
yang terjadi antara implementasi dan pencapaian kerangka 
kebijakan tersebut dengan perilaku sadar masyarakat. Adapun 
kebijakan yang akan dibahas meliputi Kerangka TPB dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkait dengan 
pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan TPB di Indonesia. 
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Bab 4 Interaksi Agen, Sistem dan Kelembagaan dalam Membentuk 
Kesadaran dan Perilaku Sadar Masyarakat

Fokus pembahasan pada bab ini adalah identifikasi dan analisis 
terhadap faktor-faktor pembentuk kesadaran di masyarakat, 
serta interaksi yang terjadi antar hubungan agen-sistem-
kelembagaan. Faktor-faktor tersebut akan dikelompokkan 
ke dalam aspek agen, sistem dan kelembagaan; di dalamnya 
termasuk juga instrumen dan infrastruktur yang berpengaruh 
dalam membangun kesadaran. Hasil analisis diharapkan 
dapat mengidentifikasi kesenjangan yang harus dihilangkan 
serta potensi atau inovasi yang dapat dikembangkan untuk 
mendorong terbangunnya kesadaran masyarakat. 

Pembahasan pada bagian ini tidak hanya fokus pada 
perilaku sadar yang berkaitan dengan konteks COVID-19, 
tetapi juga perilaku sadar secara umum yang nantinya akan 
mempengaruhi ketahanan masyarakat terhadap guncangan 
dan tekanan lainnya di luar kondisi pandemi COVID-19. 

Argumen di dalam bab ini tidak hanya didapat dari konsep 
umum terkait kesadaran dan ketahanan, tetapi juga dari studi 
kasus di beberapa kota di Indonesia.

BAB 5 Rekomendasi Kebijakan

Bab ini merupakan penuangan lebih lanjut dari kerangka 
kebijakan dan delivery strategy yang dibangun pada Bab 5. 
Rekomendasi kebijakan pada bab ini akan dibagi ke dalam 
tiga kondisi, yakni kebijakan untuk pencegahan, respons, dan 
pemulihan. Selain itu, rekomendasi kebijakan ini juga akan 
dikategorikan berdasarkan peranan dari aspek kesadaran itu 
sendiri, apakah pencapaian TPB menjadi pemicu terbangunnya 
kesadaran, atau kesadaran yang menjadi katalis bagi 
pencapaian TPB.

Dalam bab ini juga terdapat infografik sebagai ilustrasi. 
Infografik ini meliputi strategi dan intervensi utama (terkait 
SDM, kesadaran, koordinasi, dan kemitraan) untuk transisi 
menuju AKB, pemulihan dan pembangunan ketahanan di 
masyarakat. 
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2.1 Perkembangan COVID-19 di Indonesia

Pandemi COVID-19 menghantam hampir semua negara di dunia, 
tak terkecuali Indonesia. Khusus di kawasan Asia Tenggara, tiga 
negara dengan jumlah kasus terbesar adalah India, Bangladesh, 
dan Indonesia. (WHO, 2020). Di Indonesia sendiri, laju penularan 
infeksi COVID-19 hingga akhir Oktober 2020 masih terus 
meningkat dan belum terlihat adanya indikasi penurunan (Gambar 
II.1). Begitu pula intensitas pandemi1 masih tinggi baik di tingkat 
nasional maupun di tingkat daerah (CSIS, 2020). 

Gambar II.1. Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia per 1 
juta orang (Sumber: covid19.go.id, diakses 2  November 2020)

Secara umum penyebaran COVID-19 di wilayah perkotaan jauh 
lebih cepat dibandingkan di wilayah perdesaan. Kepadatan 
penduduk serta mobilitas ekonomi dan sosial menjadi faktor 
utama yang meningkatkan penyebaran virus. Kota metropolitan 
dan kota besar saat ini menjadi episentrum dari pandemi (Gambar 
II.2). Sementara itu, kepatuhan pada protokol kesehatan, kondisi 
kesehatan bawaan, dan kecukupan layanan kesehatan (sarana, 
prasarana, serta tenaga kesehatan dan non-kesehatan) menjadi 
faktor pendorong utama bagi tingkat pengendalian penyebaran. 
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Penyebaran dan penularan COVID-19 harus dikendalikan, mengingat 
masih ada ketidakpastian yang tinggi mengenai vaksin COVID-19. 
Apakah vaksinnya sudah layak untuk dimanfaatkan dan disebarkan 
ke seluruh wilayah Indonesia? Tim Percepatan Pengembangan Vaksin 
COVID-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia pada bulan 
September 2020 bertugas menyelesaikan pengembangan vaksin pada 
akhir tahun 2021. Meski begitu, target ini dibayangi oleh keberhasilan 
uji klinis yang dilakukan oleh lembaga penelitian di Indonesia atau 
negara lain untuk menghasilkan vaksin yang aman. Selain itu, 
pemerintah juga perlu mengamankan alokasi anggaran untuk produksi 
atau impor vaksin dalam jumlah besar.

Pemerintah pusat mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang dilaksanakan berdasarkan usulan dari pemerintah 
daerah. Hingga akhir September 2020, ada dua provinsi (DKI Jakarta 
dan Banten) serta lima kabupaten/kota (Kota Bekasi, Kota Bogor, 
Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok) yang masih 
melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara itu, daerah lain mulai 
menerapkan protokol New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 
Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk memodifikasi derajat 
pembatasan sosial dengan tetap mengikuti pedoman yang dikeluarkan 
oleh Menteri Kesehatan. 

Gambar II.2. Perkembangan Pandemi COVID-19 di Wilayah Kota Metropolitan, 
Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil di Indonesia Jika Dibandingkan 

dengan Angka Nasional
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Belum ada evaluasi menyeluruh yang dapat menunjukkan efektivitas 
PSBB terhadap penurunan penyebaran dan infeksi COVID-19. Meski 
begitu, diindikasikan bahwa pembatasan mobilitas berkorelasi negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menurunkan intensitas 
COVID-19. Akurasi dari deduksi ini sangat dipengaruhi oleh kecukupan 
jumlah tes dan penelusuran kontak (contact tracing) di masing-masing 
kota.

Gambar II.3 Kondisi Kesehatan dan Ekonomi Provinsi di Indonesia (Sumber: CSIS, 2020)

2.2 Dampak Langsung dan Tidak Langsung dari Pandemi COVID-19 di 
Indonesia

Derajat kesehatan serta kapasitas layanan kesehatan masyakat 
merupakan area yang pertama kali terkena dampak langsung dari 
ledakan pandemi COVID-19. Data kasus COVID-19 global menunjukkan 
bahwa risiko tingkat keparahan COVID-19 dipengaruhi oleh latar 
belakang penyakit penyerta dari pasien seperti kardiovaskular, diabetes, 
penyakit pernapasan kronis, atau kanker. Penyakit tidak menular 
seperti stroke, penyakit jantung iskemik, dan diabetes saat ini menjadi 
beban penyakit yang paling dominan di Indonesia (Bappenas, 2020). 
Oleh karena itu, infeksi COVID-19 berisiko memperburuk dampak 
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kesehatan dan risiko kematian bagi mereka yang memiliki penyakit 
penyerta. Risiko tingkat keparahan COVID-19 juga bertambah seiring 
bertambahnya kelompok usia.

Ada kekhawatiran bahwa jika pandemi COVID-19 terus menekan 
kapasitas pelayanan rumah sakit, layanan kesehatan di Indonesia 
dapat kolaps. Saat ini, tingkat okupansi tempat tidur untuk penanganan 
pasien terinfeksi COVID-19 masih tinggi. Selain itu, petugas kesehatan 
dan non-kesehatan juga menghadapi beban kerja dan risiko infeksi 
yang tinggi. Sebaran infrastruktur dan alat kesehatan di seluruh 
Indonesia pun belum merata.

Kebijakan pembatasan mobilitas atau PSBB juga secara tidak 
langsung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 
dan daerah. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi nasional akan mengalami penurunan drastis di akhir tahun 
2020. Di triwulan kedua tahun ini, perekonomian nasional Indonesia 
mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen (year-on-year). Di tingkat 
daerah, hampir semua provinsi yang mencatat lebih dari 1.000 kasus 
COVID-19 mengalami kontraksi ekonomi dengan kedalaman yang 
bervariasi (Kementerian Keuangan, 2020). 

Selain itu, tingkat kemiskinan nasional diperkirakan juga akan 
meningkat hingga rentang 9,7 sampai 10,2 persen.Tingkat 
pengangguran terbuka diperkirakan akan naik dari 4,2 persen 
menjadi 8,5 persen (Elena, 2020). Bahkan di tahun 2021, Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan 
jumlah pengangguran akan mencapai kisaran 10,7 hingga 12,7 juta 
orang. Kisaran ini merupakan angka pengangguran terbesar dan angka 
perubahan tertinggi (kenaikan hingga 5,82 juta orang dibandingkan 
status pada Februari 2020) selama satu dekade terakhir (Gusman, 
2020). Sejalan dengan penurunan kondisi ekonomi, kebijakan PSBB 
juga berkontribusi terhadap menurunnya tingkat konsumsi rumah 
tangga dan industri, terutama di bulan Maret sampai April. Kondisi 
ini diperburuk dengan banyaknya investor asing yang memutuskan 
hengkang, tidak hanya dari pasar modal Indonesia namun juga dari 
kawasan Asia Tenggara (Kementerian Keuangan, 2020). 

Pemerintah Indonesia berupaya mencegah kontraksi ekonomi 
lebih dalam dengan menerapkan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). Dengan program ini, anggaran pemerintah pusat 
disalurkan dalam bentuk bantuan sosial, subsidi, insentif pajak, 
restrukturisasi utang, dan berbagai kebijakan lain yang diharapkan 
dapat menghidupkan kembali kegiatan ekonomi produktif. Kebutuhan 
anggaran untuk PEN, yang diikuti oleh penurunan pendapatan 
pajak pada tahun 2020, telah memperlebar proyeksi defisit APBN 
2020 menjadi 6,37 persen. Tekanan fiskal serupa juga dialami oleh 
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pemerintah daerah. Akibatnya, berbagai proyek pembangunan yang 
rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2020 harus dijadwalkan 
ulang untuk tahun berikutnya (Kementerian Keuangan, 2020).

Pembatasan mobilitas juga cenderung menghalangi individu untuk 
melakukan kegiatan fisik, serta lebih banyak mengkonsumsi makanan 
instan atau makanan olahan. Perilaku ini meningkatkan risiko terhadap 
infeksi penyakit, penyakit metabolisme, dan kesehatan mental  (ADB, 
2020).

2.3 Gambaran Umum Status Kesadaran dan Perilaku Sadar Pandemi 
Perorangan dan Masyarakat di Indonesia

Ada banyak masalah mendesak di tengah pandemi COVID-19. 
Beban terhadap kapasitas pelayanan kesehatan, ketidakpastian 
tentang berakhirnya pandemi, munculnya krisis kesehatan yang lain, 
serta kondisi sosial dan ekonomi yang memburuk. Karena itu, kita 
memerlukan upaya adaptasi kesehatan jangka panjang di luar upaya 
kuratif, yakni dengan cara membentuk perilaku sadar pandemi, baik di 
tingkat individu maupun masyarakat.

Ada indikasi bahwa kecepatan dan kejelasan pemerintah dalam 
menyampaikan informasi mengenai penyebaran dan penularan 
COVID-19 akan mempengaruhi tingkat persepsi masyarakat terhadap 
risiko COVID-19 (Djalanteet.al, 2020). Informasi mengenai pandemi 
COVID-19, mekanisme pelaporan, dan anjuran perilaku untuk 
mencegah penyebaran virus telah tersedia dalam berbagai bentuk 
produk komunikasi. Semua informasi ini sebenarnya telah disebarkan 
melalui berbagai media komunikasi dan diperbarui secara reguler 
sejak awal tahun 2020.  Pemerintah kota secara rutin memperbarui 
perkembangan data COVID-19 sesuai dengan pedoman pemerintah 
pusat (Kementerian Kesehatan, 2020). Sejumlah pemerintah daerah 
bahkan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai penyebaran 
COVID-19 berdasarkan kelurahan, kecamatan, atau klaster tertentu.  

Sejumlah lembaga survei dan statistik mencoba melakukan studi 
persepsi risiko COVID-19, baik secara independen maupun melalui 
kolaborasi dengan pemerintah daerah. Studi persepsi memberi 
gambaran perilaku masyarakat setempat selama masa pandemi dan 
faktor utama yang mendorong perilaku tersebut. Berdasarkan hasil 
survei persepsi tersebut, pada umumnya platform daring (media 
sosial, Whatsapp, artikel media massa) menjadi media informasi dan 
komunikasi paling populer yang dipakai masyarakat tidak hanya untuk 
mengakses informasi namun juga untuk membangun solidaritas dan 
gotong royong dalam mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan 
sekitar (BPS, 2020) (Universitas Gadjah Mada, 2020). 
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Televisi masih menjadi media populer untuk memperoleh informasi di 
sejumlah daerah di Indonesia Timur. Di wilayah dengan akses internet 
yang masih terbatas, masyarakat sangat bergantung pada informasi 
yang diberikan oleh petugas kesehatan atau aparat pemerintah. Ketika 
mobilitas masyarakat dibatasi, kondisi ini pun menjadi tantangan 
tersendiri.

Di sisi lain, pemanfaatan platform daring juga berisiko melanggengkan 
kelompok yang menganggap remeh risiko penularan COVID-19. Ini 
terjadi karena ada algoritma yang secara kontinu membuat suatu 
kelompok terekspos pada informasi yang mengikuti anggapan awal 
mereka (Zimmer, Stock, Scheibe, & Stock, 2019).

Persepsi bahwa ada kemungkinan tertular COVID-19 diikuti dengan 
kepatuhan untuk mengikuti protokol kesehatan (BPS, 2020). Namun 
begitu, insentif dan disinsentif yang jelas bisa mendorong masyarakat 
untuk lebih taat mengikuti protokol kesehatan. Sebagian masyarakat 
tidak merasa perlu menerapkan protokol kesehatan karena tidak 
terdapat kasus COVID-19 di lingkungan sekitar, namun mereka akan 
mengikuti protokol jika terdapat sanksi. Keterbatasan kondisi ekonomi 
juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Misalnya, ada tekanan 
ekonomi yang membuat warga tetap bekerja atau beraktivitas di luar 
rumah, harga Alat Pelindung Diri (APD) yang dianggap mahal (BPS, 
2020), dan kurangnya sarana air bersih serta sanitasi.

Manifestasi kesadaran lain yang muncul selama pandemi adalah 
solidaritas untuk meringankan dampak ekonomi dan sosial, baik pada 
skala lingkungan tetangga maupun skala nasional. Berbagai inisiatif 
pengumpulan dan penyaluran bantuan secara kolektif dilakukan bagi 
kelompok yang mengalami penurunan pendapatan dan berisiko tertular 
virus. Kehadiran tokoh masyarakat di dalam usaha pengumpulan dana 
diindikasikan mampu meningkatkan jumlah dana yang terkumpul. 
Kita juga dapat menemukan berbagai upaya warga untuk membantu 
tetangganya yang sedang melakukan isolasi mandiri dalam memenuhi 
kebutuhan sehari-hari.

Solidaritas dan gotong royong seperti itu menunjukkan adanya nilai 
sosial yang mengakar di wilayah perkotaan. Namun begitu, nilai sosial 
ini juga memberikan masalah tersendiri dalam situasi pembatasan 
mobilitas. Klaster keluarga dan klaster rumah ibadah muncul di 
sejumlah daerah, meskipun pemerintah telah menganjurkan warga 
untuk membatasi kegiatan berkumpul. Klaster keluarga memberikan 
kompleksitas tersendiri mengingat rumah merupakan ranah pribadi dan 
tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah.
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2.4 Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Membangun Kesadaran 
dan Perilaku Sadar COVID-19

Pemerintah telah membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
Nasional dan Daerah. Salah satu fungsinya adalah mengembangkan 
dan mengomunikasikan berbagai kebijakan untuk mengontrol 
penyebaran virus COVID-19 dan menerapkan AKB. Pemerintah pusat 
juga menggaungkan berbagai protokol kesehatan dan pedoman 
sektoral (Tabel II.1) yang dapat dijadikan acuan dasar bagi pemerintah 
daerah dalam menyusun kebijakan, mengomunikasikannya ke berbagai 
pemangku kepentingan di tingkat daerah, dan mendorong perubahan 
perilaku masyarakat.  

Sektor/Isu Protokol dan Pedoman

Kesehatan
 • Pelayanan kesehatan untuk penderita HIV/AIDS, frambusia, demam berdarah 

dengue, malaria, dan Penyakit Tidak Menular (PTM).

 • Pelayanan puskesmas.

Pendidikan
 • Penyesuaian kebijakan pembelajaran.

 • Protokol di area institusi pendidikan.

Keagamaan  • Penyelenggaraan ibadah.
Sarana dan prasarana  • Protokol kesehatan di fasilitas umum dan transportasi publik.

Perlindungan perempuan 
dan anak

 • Protokol lintas sektor bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

 • Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Masa Pandemi 
COVID-19.

 • Panduan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan 
anak, balita, dan keluarga. Memberi dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.

Ketenagakerjaan

 • Penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

 • Perlindungan bagi pekerja/buruh.

 • Protokol di tempat kerja perkantoran, industri, jasa, dan perdagangan.
Pangan  • Pedoman pemotongan hewan kurban.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

Tabel II.1 Contoh Protokol Kesehatan dan Pedoman Sektoral yang 
Dikeluarkan Pemerintah Pusat
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Sejak akhir Maret 2020, pemerintah pusat bekerja sama dengan 
pemerintah kota untuk menyebarkan informasi tentang penyebaran 
virus COVID-19. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease COVID-19. 
Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah 
satu strategi yang diterapkan. Strategi komunikasi ini dikelompokkan 
berdasarkan derajat kasus (tidak ada kasus, kasus sporadis, kasus 
klaster, dan penularan komunitas) dengan langkah-langkah berikut:

 • Membentuk kelembagaan dan membangun kapasitas 
kelembagaan dari tim komunikasi risiko.

 • Melakukan penilaian situasi melalui penelitian persepsi 
risiko.

 • Membangun kolaborasi dengan para tokoh yang 
berpengaruh (influencer), jejaring komunitas, dan pemangku 
kepentingan lainnya.

 • Pemantauan, pengumpulan umpan balik, dan penanganan 
pengaduan.

Pemerintah pusat menyediakan informasi utama, yang meliputi edukasi 
keberadaan virus, proteksi diri, dorongan kesadaran untuk melakukan 
AKB, dan dorongan implementasi (Media Indonesia, 2020). Pemerintah 
kota dan organisasi non pemerintah kemudian menyebarkan informasi 
tersebut melalui berbagai media komunikasi (Gambar II.4) dan 
bahasa (VoA, 2020). Berbagai kanal layanan informasi yang dapat 
dimanfaatkan oleh pemerintah kota adalah media digital (media 
massa daring, media sosial), media arus utama (media massa cetak, 
stasiun televisi lokal, stasiun radio lokal), dan media konvensional 
(sosialisasi keliling, selebaran, pengeras suara lingkungan perumahan/
permukiman) (Menkominfo, 2020). 

Di tengah kendala mobilitas, media digital menjadi instrumen utama 
bagi pemerintah kota untuk menyebarkan informasi. Semua pemerintah 
provinsi memiliki portal resmi yang didedikasikan khusus untuk 
menyajikan informasi penyebaran COVID-19, mekanisme pelaporan, 
dan panduan perilaku untuk mencegah penyebaran virus. Hampir 
semua pemerintah kota, terutama di kota metropolitan dan kota besar, 
memperbaharui data penyebaran COVID-19 di daerahnya setiap hari.
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Gambar II.4. Berbagai Gaya Komunikasi Visual dalam Menyampaikan 
Informasi Mengenai Pencegahan Penyebaran dan Penularan COVID-19 

(Sumber: pikobar.jabarprov.go.id, diakses 27 September 2020; Instagram 
Commuter Line, diakses 30 September 2020)

Pemerintah kota dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), 
aparat kepolisian, dan aparat ketertiban setempat untuk memastikan 
kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Upaya yang dilakukan 
antara lain adalah pemeriksaan di tempat umum atau fasilitas publik, 
penerapan sanksi denda administratif, penyegelan tempat usaha 
atau perkantoran, hingga kerja sosial. Belum ada upaya khusus untuk 
mengukur tingkat efektivitas dari berbagai upaya untuk menegakkan 
kepatuhan masyarakat ini.

Pemerintah kota juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih patuh 
dengan memanfaatkan modal sosial dan kelembagaan di lingkungan 
setempat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah misalnya, menerapkan 
pembatasan kegiatan masyarakat bernama Jogo Tonggo. Tim Jogo 
Tonggo, yang mengusung prinsip integrasi dan gotong royong, 
merangkul berbagai pemangku kepentingan yang selama ini telah aktif 
berperan dalam kehidupan bermasyarakat setempat, seperti karang 
taruna, posyandu, pendamping desa, dan pendamping pertanian 
(Alinea, 2020).
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Masjid Al-Furqan, Kota Bandar Lampung.  
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Hubungan Kesadaran 
dan Perilaku Sadar 

Pandemi dengan 
Upaya Pencapaian 

Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan

III

Krisis yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini tak hanya 
menghambat pembangunan sektor kesehatan global, tetapi 
juga menciptakan efek domino yang masif di berbagai sektor. 
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 
memperkirakan bahwa indeks pembangunan manusia global akan 
mengalami tren menurun untuk pertama kalinya sejak tahun 1990 
(UNDP, 2020). Pencapaian TPB di tahun 2030 pun dapat terganggu 
karena diperkirakan butuh waktu lebih dari satu dekade untuk 
memulihkan kondisi sosial ekonomi secara global (UN, 2020). 
Dalam konteks pembangunan Indonesia, disrupsi yang disebabkan 
pandemi ini mempengaruhi berbagai sendi kehidupan dan telah 
diakui akan mengganggu kemajuan serta pencapaian sejumlah 
tujuan TPB, seperti TPB 1, TPB 2, dan TPB 10 (Bappenas, 2020). 

Pemberlakuan konsep AKB di tengah upaya untuk mencapai 
tujuan pembangunan daerah dan TPB membutuhkan perubahan 
paradigma tata kelola di berbagai tingkat pemerintahan. 
Pemerintah daerah harus mampu mengeluarkan kebijakan yang 
berimbang, dengan mempertimbangkan pemulihan sosial ekonomi 
dan penurunan angka penularan COVID-19. Di sisi lain, efektivitas 
kebijakan sangat bergantung pada kesadaran dan perubahan 
perilaku masyarakat. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, 
perlu ada integrasi konsep pembangunan kesadaran dan perilaku 
sadar pandemi ke dalam kebijakan, program, dan tata kelola TPB 
dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini akan membantu 
pemerintah mengembangkan instrumen penerapan AKB dan 
membangun ketahanan pandemi yang lebih efektif serta berlaku 
secara lintas sektor.

3.1 Konteks Kesadaran pada Kerangka UN-SDGs

Di tataran global, kerangka TPB dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) untuk pemulihan COVID-19 telah secara implisit (dan 
eksplisit di beberapa tujuan) menekankan peran penting kesadaran 
para pemangku kepentingan untuk menurunkan angka penularan 
COVID-19 dan memulihkan kondisi sosial ekonomi pasca 
pandemi. Pemangku kepentingan di sini tidak hanya merujuk pada 
pemerintah, yang berperan dalam perumusan kebijakan, tetapi 
juga masyarakat luas dan mitra pembangunan. Dalam kaitannya 
dengan pencapaian TPB, konteks kesadaran pada kerangka global 
ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

 • Pencapaian sebagian tujuan TPB menciptakan lingkungan 
yang kondusif bagi terbangunnya kesadaran dan perilaku 
sadar masyarakat, dan sebaliknya;
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 • Kesadaran dan perilaku sadar menjadi katalis bagi tercapainya 
sebagian tujuan TPB.

Dengan mengaplikasikan kedua perspektif tersebut di dalam konteks 
17 TPB dan dengan mempertimbangkan konteks pencapaian TPB pada 
skala daerah, teridentifikasi setidaknya ada 11 TPB yang berkaitan 
dengan kesadaran dan perilaku sadar pada kondisi pandemi dan masa 
pemulihan. 

Gambar III.1 Kaitan TPB dan Pembangunan Kesadaran 
dan Perilaku Sadar Pandemi

Kaitan antara masing-masing TPB yang relevan dengan kesadaran dan 
perilaku sadar pandemi dijelaskan sebagai berikut: 

a) TPB 1 - Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun

Di tengah pandemi, akses terhadap kebutuhan dasar dan 
perlindungan sosial menjadi semakin penting. Akses ini menentukan 
respons masyarakat. Bahkan dalam kondisi telah terpapar 
COVID-19, perilaku sadar belum tentu dapat diterapkan oleh warga. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini adalah kemampuan 
ekonomi yang rendah untuk beradaptasi, keterbatasan ruang untuk 
menerapkan protokol kesehatan (UN, 2020), serta desakan untuk 
memenuhi kebutuhan harian yang menempati prioritas lebih tinggi 
dibanding penerapan protokol kesehatan. 

Akses terhadap kebutuhan dasar sepeti kesehatan, pendidikan, air 
bersih dan sanitasi, serta jaminan perlidungan sosial adalah fasilitas 
yang mewah bagi penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa 
secara global, hanya 55 persen penduduk memiliki perlindungan 
sosial (UN, 2020). Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah juga 
umumnya memiliki akses terbatas terhadap teknologi dan informasi. 
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Hal ini mempengaruhi jumlah informasi tentang pentingnya 
kesadaran yang mereka terima. Dengan begitu, dapat kita simpulkan 
bahwa penurunan angka kemiskinan akan menciptakan lingkungan 
yang lebih kondusif bagi tumbuhnya kesadaran dan perilaku sadar 
masyarakat. 

b) TPB 2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan 
dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Daya tahan tubuh memiliki peranan di dalam kondisi pandemi 
ini, dan kuatnya daya tahan tubuh dipengaruhi oleh asupan gizi 
seseorang (UN OCHA & UN RCO, 2020). Bagi kelompok masyarakat 
yang kelaparan, tentunya asupan gizi ini sangatlah minim. Konteks 
ini melahirkan dua perspektif terkait kesadaran kesehatan, perilaku 
sadar pandemi, dan pencapaian TPB 2. Yang pertama, perbaikan 
status gizi untuk memperkuat daya tahan tubuh di kala pandemi 
membutuhkan kesadaran penduduk untuk mengkonsumsi makanan 
sehat dan bergizi (UN OCHA & UN RCO, 2020). Kesadaran dalam 
hal ini menjadi katalis. Kedua, masyarakat dapat mengkonsumsi 
makanan sehat dan bergizi jika terdapat jaminan akses yang adil 
dan merata terhadap makanan sehat yang terjangkau. Oleh karena 
itu pencapaian TPB 2 akan menyediakan lingkungan yang kondusif 
untuk terbentuknya kesadaran dan perilaku sadar.

c) TPB 3 - Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Sebelum pandemi, kemajuan pesat telah dicapai pada skala 
global dalam peningkatan derajat kesehatan penduduk, termasuk 
peningkatan angka harapan hidup. Namun krisis kesehatan global 
akibat pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa butuh upaya lebih 
besar lagi untuk dapat mengendalikan dan menghadapi berbagai 
isu kesehatan. Upaya pengendalian ini tidak hanya perlu fokus 
pada perbaikan sistem kesehatan publik, tetapi juga meningkatkan 
akses sanitasi dan air bersih (UN, 2020). Lebih dari 1 milyar 
penduduk dunia saat ini hidup dalam kekumuhan dengan kesehatan 
lingkungan yang buruk. Mereka juga bergantung pada penghasilan 
harian (UN, 2020). Kondisi ini tidak memberi ruang bagi mereka 
untuk menjaga jarak atau menurunkan intensitas aktivitas ekonomi 
mereka, yang dipandang lebih krusial untuk keberlanjutan kehidupan 
mereka di masa pandemi. 

Seperti halnya TPB 2, kaitan antara kesadaran dengan pencapaian 
TPB 3 bisa dilihat dari dua perspektif. Upaya meningkatkan sistem 
kesehatan publik untuk mencapai TPB 3 dapat menciptakan 
lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkan kesadaran dan 
perilaku sadar masyarakat. Di sisi lain, perilaku sadar masyarakat 
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untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19 adalah prasyarat 
untuk menurunkan angka penularan COVID-19, meningkatkan 
derajat kesehatan, dan memperbaiki angka harapan hidup. Kondisi 
ini menunjukkan kesadaran dan perilaku sadar merupakan katalis 
bagi pencapaian TPB 3.

d)  TPB 4 – Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata 
Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk 
Semua

Pandemi COVID-19 telah mendisrupsi sistem pendidikan global. 
Lebih dari 90 persen sekolah di berbagai belahan dunia ditutup, 
dan data per April 2020 menunjukkan ada sekitar 1,6 miliar siswa 
yang tidak bersekolah. Bagi daerah yang terlayani oleh infrastruktur 
teknologi dan informasi, sistem pendidikan pun beralih ke sistem 
digital (UN, 2020). 

Adanya kesadaran kolektif akan penerapan protokol kesehatan oleh 
setiap kelompok usia dapat berkontribusi dalam menurunkan angka 
penularan COVID-19, yang kemudian berdampak pada dibukanya 
kembali sekolah di berbagai tingkatan. Tumbuhnya kesadaran ini 
dapat didorong oleh adanya komunikasi mengenai risiko COVID-19 
kepada anak-anak usia sekolah (UN OCHA & UN RCO, 2020) serta 
juga tenaga kependidikan (guru dan non guru) yang menerapkan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan. 
Dalam hal ini, kesadaran dan perilaku sadar kesehatan menjamin 
tetap berjalannya upaya pencapaian TPB 4.

Peningkatan kapasitas dan pengetahuan anak-anak terkait 
risiko pandemi dan penerapan PHBS adalah bagian dari upaya 
membangun ketahanan mereka dalam menghadapi kondisi pandemi 
serta tekanan di masa mendatang. Agar kesadaran yang terbangun 
ini tetap dapat diterapkan oleh anak-anak pasca pandemi, sekolah 
harus mengimplementasikan konsep ‘Sekolah Aman’ (UN OCHA & 
UN RCO, 2020) yang memuat langkah-langkah mitigasi dan respons 
terhadap berbagai potensi disrupsi.

e) TPB 5 - Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum 
Perempuan

Pandemi COVID-19 memiliki dampak berbeda bagi kelompok 
perempuan dan lak-laki(UNFPA, 2020), dan kondisi ini dapat 
menghambat perkembangan kesetaraan gender yang telah terjadi 
pada beberapa dekade terakhir. Perempuan ‘diminta’ memainkan 
peranan besar dalam kondisi pandemi dan pemulihannya. Tidak 
hanya menjadi tenaga kesehatan, perempuan juga masih memikul 
tanggung jawab utama dalam mengurus rumah tangga, termasuk 
menjadi pengganti guru di rumah (UN, 2020). Tuntutan peranan 
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ini muncul di saat perempuan juga disinyalir menjadi pihak yang 
terkena dampak ekonomi lebih besar dalam pandemi COVID-19. 
Lebih dari 60 persen perempuan adalah pekerja informal, yang 
berisiko lebih besar untuk tergeser ke jurang kemiskinan dalam 
kondisi pandemi. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga masih 
dapat ditemukan dalam hal akses kesehatan dan perlindungan 
sosial yang tentunya sangat dibutuhkan dalam kondisi krisis ini (UN, 
2020). 

Semua kelompok masyarakat, tanpa dibatasi oleh gender, 
seharusnya memiliki akses terhadap informasi kesehatan publik 
serta upaya pemulihan sosial ekonomi. Skema akses ini harus 
dapat mengakomodir kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak 
dan orang tua, serta disesuaikan dengan norma sosial yang berlaku 
di lokasi mereka berada (UN, 2020; UN, 2020). Adanya kesetaraan 
gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam kondisi pandemi 
dapat mendorong timbulnya kesadaran dan kemampuan publik 
dalam merespons dan memulihkan kondisi pandemi ini.

f) TPB 6 - Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan 
Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Meskipun merupakan hak dari setiap manusia, namun belum 
seluruh penduduk dunia memiliki akses terhadap layanan air bersih 
dan sanitasi yang berkualitas baik. Bahkan saat ini masih banyak 
penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk cuci tangan 
dengan sabun. Dua dari lima penduduk dunia tidak memiliki akses 
ke sarana cuci tangan dan sabun, meskipun sarana ini penting 
dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi (UN, 2020).

Dalam kondisi pandemi, meratanya akses sanitasi dan air bersih 
untuk seluruh lapisan masyarakat membuka peluang bagi 
terlaksananya perilaku sadar di masyarakat. Namun penyediaan 
akses ini harus disertai dengan promosi perilaku higienis untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS. 
Untuk memperoleh hasil yang efektif, skema perilaku higienis harus 
disesuaikan dengan target masyarakat yang dituju. Misalnya, 
kelompok masyarakat mana yang menjadi target, perubahan 
perilaku apa yang diinginkan, serta metode komunikasi apa yang 
sesuai untuk masyarakat tersebut (UNICEF, 2020). Dari argumen 
ini, terlihat bahwa pencapaian TPB 6 akan menciptakan lingkungan 
yang kondusif bagi terlaksananya perilaku sadar masyarakat.
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g) TPB 8 - Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, 
serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Pandemi COVID-19 dan respons terhadap pandemi mengakibatkan 
terhambatnya aktivitas perekonomian serta hilangnya lapangan 
kerja di berbagai sektor. Dampak terberat dirasakan oleh pekerja 
di sektor informal. International Labors Organization (ILO) 
memperkirakan sekitar setengah dari pekerja global berisiko 
kehilangan pekerjaan akibat pandemi (UN, 2020).

Kebanyakan masyarakat rentan merupakan pekerja informal dengan 
akses terbatas terhadap perlindungan sosial, layanan dasar serta 
dana darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (UN, 2020). 
Keterbatasan ini tidak menyediakan ruang bagi mereka untuk 
berperilaku sadar mematuhi protokol kesehatan, baik dengan 
bekerja dari rumah atau mempraktikkan PHBS. Kebijakan terkait 
jaminan sosial kesehatan, program pemulihan ekonomi (yang 
meliputi perlindungan pekerjaan bagi pekerja informal, UMKM 
dan juga pekerja pada platform digital), serta stimulus ekonomi 
yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat rentan dapat 
menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memantik perilaku 
sadar masyarakat (UN, 2020). 

h) TPB 9 – Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan 
Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Di tahun 2019,  lebih dari 50 persen penduduk dunia memiliki akses 
internet, dan sekitar 96.5 persen penduduk dunia bermukim di area 
yang terlayani oleh jaringan seluler. Keberadaan dan keandalan 
infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi menjadi krusial 
dalam kehidupan di masa pandemi yang mengedepankan proses 
digitalisasi (diseminasi informasi, pekerjaan, proses pendidikan,  
akses ke fasilitas kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sehari-
hari) (UN, 2020). Meski begitu, akses ini belum dapat dirasakan 
secara merata oleh penduduk di berbagai wilayah. Hambatan 
pembangunan yang lebih besar terjadi di wilayah yang tidak 
terlayani akses digital ini.

Yang menjadi isu saat ini adalah proses diseminasi informasi di 
masa pandemi, yang lebih banyak menggunakan media digital 
karena pembatasan mobilitas. Sementara itu, akses internet dan 
jaringan seluler belum merata di berbagai wilayah (UN, 2020). 
Akibatnya, ada perbedaan cakupan dan jenis informasi yang 
diterima oleh penduduk yang bermukim di daerah dengan akses dan 
tanpa akses. Di tahun 2018, pengguna internet di Indonesia tercatat 
baru mencapai 39,8 persen (UNDP, 2020), sehingga hambatan 
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dalam diseminasi informasi juga dirasakan di berbagai wilayah di 
Indonesia2. Ketercapaian TPB 9 utamanya dalam kaitannya dengan 
infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan mampu 
memperkuat diseminasi informasi ke berbagai wilayah, yang 
kemudian berdampak pada tumbuhnya kesadaran masyarakat.

i) TPB 10 - Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Berbagai studi dan laporan menyebutkan bahwa dampak terbesar 
dari pandemi COVID-19 dirasakan oleh masyarakat rentan dan 
marginal. Kondisi ini akan semakin melebarkan kesenjangan antar 
kelompok masyarakat (UN, 2020). Kelompok rentan dan marginal 
memiliki kapasitas terbatas untuk beradaptasi dengan kondisi 
pandemi, mempraktikkan protokol kesehatan, dan berpartisipasi 
dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan protokol kesehatan juga 
tidak menjadi prioritas utama bagi mereka yang kondisinya tertekan 
oleh kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ini. 

Kondisi krisis ini seharusnya dapat menjadi momentum untuk 
memperkuat kerangka institusional dalam memperkecil 
kesenjangan antar kelompok masyarakat (UN, 2020). Berkurangnya 
kesenjangan sosial ekonomi akan mampu memberi daya ungkit 
bagi masyarakat rentan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan 
situasi pandemi, termasuk membangun kesadaran dalam mematuhi 
protokol kesehatan yang berlaku di masa AKB.

j) TPB 11 - Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh 
dan Berkelanjutan

Karena tingginya laju urbanisasi, sekitar 60 persen penduduk dunia 
diperkirakan akan bermukim di kota pada tahun 2030. Terlepas dari 
kontribusinya dalam membangun perekonomian kota, urbanisasi 
sering memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh dan 
memberikan beban tambahan bagi pelayanan kota. Seringkali 
kawasan kumuh ini tidak tersentuh layanan dasar perkotaan 
(UN, 2020). Kesenjangan pelayanan ini tereksploitasi saat kota 
dihadapkan dengan kondisi pandemi. Ketiadaan akses sanitasi 
dan air bersih serta ruang untuk beradaptasi di kawasan kumuh 
perkotaan menyebabkan penduduk di kawasan itu sulit menerapkan 
protokol kesehatan (UN, 2020).

Pemerataan akses air bersih dan sanitasi di kota menjadi 
kebutuhan krusial, agar masyarakat berperilaku sadar dalam 
menghadapi pandemi COVID-19. Selain adanya akses, timbulnya 
kesadaran dan perilaku sadar juga dipengaruhi oleh pendekatan 
yang dilakukan pemerintah. Dalam beberapa kondisi, ketiadaan 
perilaku sadar dapat ditemukan di masyarakat yang terekspos 
dengan informasi serta punya kapasitas untuk beradaptasi. Namun, 

2 Meskipun data UNDP 
menyebutkan bahwa angka 
pelanggan telepon seluler di 
Indonesia sebesar 119,8 per 100 
penduduk (UNDP, 2020), namun ini 
tidak berarti orang yang memiliki 
telepon seluler memiliki akses 
internet karena jaringan seluler di 
beberapa wilayah masih berada 
pada tingkat 2G
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ketidakpercayaan terhadap informasi atau pihak pemberi informasi 
mengakibatkan informasi tersebut tidak diolah ke dalam bentuk 
perilaku sadar. Maka dari itu, terbangunnya kota yang inklusif yang 
di antaranya dicirikan oleh kemitraan dengan kelompok masyarakat 
menjadi penting dalam kondisi pandemi ini. Inklusivitas ini dapat 
memastikan suara publik didengar dalam perumusan metode 
komunikasi dan layanan yang akan diberikan (UN Habitat, 2020). 
Upaya mewujudkan TPB 11 dapat menjadi lingkungan yang kondusif 
bagi tumbuhnya kesadaran dan terlaksananya perilaku sadar.

Di sisi lain, pencapaian TPB 11 juga memerlukan adanya perilaku 
sadar dari SDM di dalam kawasan, agar mampu mendukung kinerja 
sistem dan infrastruktur. Berkaitan dengan pandemi, terbangunnya 
kesadaran kolektif untuk mempraktikkan protokol kesehatan serta 
menjaga dan memelihara infrastruktur air dan sanitasi dalam 
kehidupan sehari-hari akan mendukung terwujudnya kota dan 
permukiman yang tangguh dan berkelanjutan. 

k) TPB 16 - Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk 
Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk 
Semua, dan Membangunan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, 
dan Inklusif di Semua Tingkatan

Menjamin hak asasi manusia dengan memastikan masyarakat 
menjadi pusat dari sistem yang dibangun adalah kunci dalam 
mengembangkan kerangka respons di masa pandemi. Respons yang 
berbasis masyarakat ini akan memastikan intervensi dan sistem 
pengendalian yang dibangun bersifat inklusif dan efektif untuk 
mengendalikan pandemi (UN, 2020).  Pandemi telah menunjukkan 
bahwa dampak terberat dari krisis ini dirasakan  oleh mereka 
yang rentan. Akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat 
terhadap layanan dasar, infrastruktur teknologi dan informasi, serta 
akses terhadap informasi terkait menjadi hal penting dalam kondisi 
pandemi serta pemulihannya. 

Tidak hanya ketersediaan akses, kepatuhan masyarakat dalam 
mengikuti anjuran pemerintah juga dipengaruhi oleh tingkat 
kepercayaan terhadap informasi dan sosok pemberi informasi. 
Kepercayaan ini juga bergantung kepada transparansi dan 
inklusivitas proses yang berjalan. Partisipasi menjadi penting, tidak 
hanya untuk menarik dukungan, tetapi juga untuk memastikan 
bahwa intervensi yang dilakukan bermanfaat bagi target intervensi 
dan tidak memberikan dampak turunan (UN, 2020). Akuntabilitas 
dan inklusivitas yang terbangun dari pencapaian TPB 16 akan 
mampu mendukung terbangunnya kesadaran dan perilaku sadar 
masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. 
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Selain 10 TPB yang berkaitan langsung dengan tumbuhnya kesadaran 
dan perilaku sadar pandemi, ada juga tiga TPB lain yang terkait dengan 
kesadaran dan perilaku sadar pada kondisi pemulihan pasca pandemi, 
yakni TPB 12, TPB 13, dan TPB 14. Keterkaitan ini perlu diangkat saat 
pemerintah daerah menyusun kerangka build back better di wilayahnya 
masing-masing. Pencapaian ketiga TPB ini membutuhkan perubahan 
paradigma berpikir dalam mengembangkan sistem perekonomian dan 
pembangunan yang lebih berketahanan. Ketiga TPB tersebut adalah:

a) TPB 12 – Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang 
Berkelanjutan

Pandemi COVID-19 telah membuka mata akan pentingnya menjaga 
kondisi lingkungan demi tercapainya kesehatan masyarakat. 
Kondisi ini dapat menjadi momentum bagi negara dan daerah untuk 
merumuskan rencana pemulihan yang mampu mengubah sistem 
perekonomian saat ini menjadi sistem yang lebih berkelanjutan. 
Salah satu caranya adalah dengan mendorong pola konsumsi dan 
produksi ke arah yang berkelanjutan (UN, 2020).

b) TPB 13 – Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan 
Iklim dan Dampaknya

Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi dan kaitannya 
dengan perubahan iklim, yang dibutuhkan tidak hanya perubahan 
sistem ekonomi dan sosial oleh pemerintah dan sektor usaha, 
tetapi juga penurunan kerentanan masyarakat terhadap dampak 
perubahan iklim (UN, 2020). Hingga batas tertentu, tingkat 
kerentanan dapat diturunkan dengan meningkatkan kondisi sosial-
ekonomi mereka. Namun hal ini perlu didukung oleh peningkatan 
kapasitas dan kesadaran untuk turut serta dalam mengendalikan 
dampak yang sifatnya lokal dan spesifik. 

c) TPB 14 – Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan 
Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan 
Berkelanjutan

Situasi pandemi seharusnya tidak  menjadi hambatan bagi 
konservasi ekosistem laut, terutama karena mempertimbangkan 
fungsi penting ekosistem lautan bagi kesehatan. Bakteri dari 
lautan dalam digunakan untuk kebutuhan rapid test COVID-19, dan 
beragam spesies makhluk hidup di laut memiliki potensi menjadi  
sumber daya untuk produksi obat-obatan. Pemulihan sosial 
ekonomi pada kondisi dan pasca pandemi seharusnya mampu 
mendorong dirumuskannya skema yang mendukung keberlanjutan 
ekosistem lautan (UN, 2020).
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3.2 Identifikasi Indikator TPB Lokal yang Terkait dengan Pembangunan 
Kesadaran dan Perilaku Sadar Pandemi

Berdasarkan sub-bab sebelumnya, pencapaian TPB 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, dan 16 dapat menjadi lingkungan yang kondusif bagi terbangunnya 
kesadaran dan perilaku sadar masyarakat. Sebaliknya, kesadaran dan 
perilaku sadar pandemi dapat menjadi katalis bagi tercapainya TPB 2, 
3, 4, 6, dan 11. Bagian ini akan fokus untuk mengidentifikasi indikator 
pendorong utama dari masing-masing TPB tersebut (Tabel III.1) yang 
perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan strategi 
kebijakan untuk membangun kesadaran dan perilaku sadar pandemi 
yang sesuai dengan konteks perkotaan. Identifikasi indikator TPB kunci 
ini juga akan menjadi dasar dalam menganalisis interaksi antara agen, 
sistem, dan kelembagaan di bab selanjutnya. 

Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui perbaikan kemampuan 
ekonomi individu atau keluarga dan pengkondisian lapangan usaha 
pada dasarnya akan memudahkan masyarakat untuk menyisihkan 
penghasilannya untuk mengadopsi protokol kesehatan. Misalnya, untuk 
membeli APD atau menambah luas hunian. Program bantuan langsung 
tunai dan non-tunai, program perlindungan sosial untuk menjaga daya 
beli masyarakat (TPB 1.1, TPB 1.2, TPB 1.3, dan TPB 10.4) didukung 
oleh program bantuan pangan untuk menjamin akses terhadap 
makanan yang aman, bergizi, dan cukup (TPB 2.1). Studi menunjukkan 
bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) mengindikasikan perbaikan 
kesehatan bagi generasi selanjutnya dari keluarga penerima, meskipun 
belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan dari generasi keluarga 
penerima saat ini (TNP2K, 2018).
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Tabel III.1. Target TPB untuk Mendorong Kesadaran dan Perilaku Sadar Pandemi

TPB TARGET

TPB 1. 

Mengakhiri Kemiskinan 
Dalam Segala Bentuk di 
Manapun

TPB 1.1 Mengentaskan kemiskinan ekstrem.

TPB 1.2 Mengurangi kemiskinan di semua dimensi.

TPB 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang 
tepat bagi semua.

TPB 1.4 Menjamin hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses 
terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk 
kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan 
yang tepat, termasuk keuangan mikro. 

TPB 2. 

Menghilangkan Kelaparan, 
Mencapai Ketahanan 
Pangan dan Gizi yang 
Baik, serta Meningkatkan 
Pertanian Berkelanjutan

TPB 2.1 Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses terhadap makanan yang 
aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 

TPB 2.2 Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi.

TPB 3. 

Menjamin Kehidupan yang 
Sehat dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh 
Penduduk Semua Usia

TPB 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko 
keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses 
terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan 
terjangkau bagi semua orang. 

TPB 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control 
WHO.

TPB 4. 

Menjamin Kualitas 
Pendidikan yang Inklusif 
dan Merata serta 
Meningkatkan Kesempatan 
Belajar Sepanjang Hayat 
untuk Semua

TPB 4.7 Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan 
yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan. 

TPB 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, 
ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang 
aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. 

TPB 5. 

Mencapai Kesetaraan 
Gender dan 
Memberdayakan Kaum 
Perempuan

TPB 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi 
perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam 
kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. 

TPB 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya 
teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan 
perempuan. 

TPB 6. 

Menjamin Ketersediaan 
serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang 
Berkelanjutan untuk Semua

TPB 6.1 Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan 
terjangkau bagi semua. 

TPB 6.2 Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan 
merata bagi semua dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka.
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TPB 8. 

Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi 
yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan 
Kerja yang Produktif 
dan Menyeluruh, serta 
Pekerjaan yang Layak 
untuk Semua

TPB 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan 
produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, 
dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, 
termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 

TPB 8.5 Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi 
semua dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 

TPB 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja 
yang aman dan terjamin bagi semua pekerja. 

TPB 9. 

Membangun Infrastruktur 
yang Tangguh, 
Meningkatkan Industri 
Inklusif dan Berkelanjutan, 
serta Mendorong Inovasi

TPB 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan 
tangguh untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

TPB 9.c Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan 
mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.

TPB 10. 

Mengurangi Kesenjangan 
Intra dan Antar Negara

TPB 10.1 Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan 
pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 persen dari populasi pada tingkat 
yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 

TPB 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan 
sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 

TPB 11. 

Menjadikan Kota dan 
Permukiman Inklusif, Aman, 
Tangguh dan Berkelanjutan

TPB 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang 
layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. 

TPB 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan 
jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi 
relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana.

TPB 16. 

Menguatkan Masyarakat 
yang Inklusif dan Damai 
untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, 
Menyediakan Akses 
Keadilan untuk Semua, dan 
Membangun Kelembagaan 
yang Efektif, Akuntabel, dan 
Inklusif di Semua Tingkatan

TPB 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan 
representatif di setiap tingkatan. 

Sumber: Dirangkum dari (Bappenas, 2017)
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Penciptaan usaha produktif, lapangan kerja, dan kewirausahaan untuk 
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan (TPB 8.3, TPB 8.5, 
dan TPB 10.1) perlu didukung dengan lingkungan kerja yang aman 
(TPB 8.8) termasuk terhadap risiko pandemi. Penegakan kepatuhan 
terhadap protokol kesehatan di lingkungan kerja formal, informal, dan 
non-formal dapat didorong melalui pelatihan, pengawasan, sanksi 
dan insentif.  Penegakan kepatuhan protokol kesehatan perlu menjadi 
prioritas, khususnya pada sektor usaha produktif, lapangan kerja, 
atau kewirausahaan yang memiliki potensi risiko penyebaran penyakit 
menular yang tinggi. Operasional infrastruktur yang berkelanjutan (TPB 
9.1) juga perlu didukung oleh penegakan kepatuhan protokol kesehatan 
agar infrastruktur tetap dapat dimanfaatkan masyarakat dengan aman.

Perilaku sadar kesehatan mungkin dilakukan jika masyarakat 
memiliki akses ke hunian dan sarana publik yang berkualitas. Daerah 
permukiman padat membatasi kemampuan masyarakat untuk 
menjaga jarak (yang diperlukan untuk memutus rantai penularan 
COVID-19). Karena itu, aspek kesehatan perlu menjadi pertimbangan 
ketika menyediakan akses hunian yang layak bagi masyarakat (TPB 
11.1). Ketersediaan akses terhadap sarana air minum, sanitasi, dan 
pengelolaan air limbah yang merata bagi seluruh tingkatan kelompok 
masyarakat (TPB 6.1 dan TPB 6.2) dan di berbagai area dan fasilitas 
umum juga perlu didukung dengan perilaku higienis, untuk mencegah 
penyebaran penyakit menular. 

Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang partisipatif 
diperlukan untuk membangun kapasitas fisik dan mental masyarakat 
dalam menghadapi pandemi. Layanan kesehatan dasar, layanan 
kesehatan perempuan, ibu hamil, imunisasi, obat-obatan dan vaksin 
dasar (TPB 1.4, TPB 2.2, dan TPB 3.8) juga dapat digunakan sebagai 
sarana untuk menyampaikan pengetahuan dan mengajak masyarakat 
menyadari pentingnya kesehatan individu dan masyarakat. Selain itu, 
meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku sehat (TPB 3.a) 
dapat meningkatkan ketahanan kesehatan individu terhadap risiko 
pandemi baru di masa mendatang.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fondasi dasar 
bagi kemajuan negara. Oleh karena itu, layanan pendidikan harus 
tetap berjalan di tengah pandemi. Pendidikan juga menyediakan 
pengetahuan serta keterampilan tentang upaya pencegahan dan 
mitigasi risiko pandemi kesehatan (TPB 4.7) melalui penyesuaian 
kurikulum. Harus ada fasilitas pendidikan untuk melaksanakan 
pembelajaran jarak jauh. Sarana dan prasarana pendidikan juga harus 
dilengkapi dengan (TPB 4.a) sarana air, sanitasi dan kebersihan (water, 
sanitation and hygiene atau WASH).
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Informasi dan komunikasi bencana kesehatan perlu menjadi bagian 
dari sistem peringatan dini kebencanaan, supaya mitigasi dampak 
dapat dikelola lebih baik di masa depan (TPB 11.5). Akses dan 
komunikasi juga perlu didukung oleh cakupan teknologi yang merata 
di seluruh Indonesia dan mampu menjangkau berbagai kelompok 
masyarakat, termasuk kelompok perempuan (TPB 5.b). Akses universal 
dan terjangkau terhadap internet (TPB 9.c) dapat meningkatkan 
ketahanan selama masa pandemi, seperti pendidikan jarak jauh atau 
usaha berbasis digital. Namun, penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi ini perlu didukung oleh digitalisasi layanan publik 
(pendidikan, kesehatan, serta literasi digital). Literasi digital diperlukan 
agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi secara tepat guna dan produktif.

Akses terhadap informasi dan komunikasi kebijakan dari pemerintah 
kota dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara inklusif dalam 
pengambilan kebijakan publik (TPB 5.5 dan TPB 16.7). Meski begitu, 
partisipasi aktif masyarakat dalam situasi pandemi atau berisiko 
pandemi tidak hanya diperlukan dalam proses pengambilan kebijakan, 
namun juga dalam pelaksanaannya. Untuk melaksanakan kebijakan 
pemerintah, harus ada rasa percaya kepada informasi kebijakan dan 
sosok pemberi informasi kebijakan. Transparansi dan inklusivitas 
melalui keterbukaan informasi dan dialog pemangku kepentingan 
menjadi kunci penting untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah.
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Masjid Raya Sumatera Barat, yang dikenal juga sebagai Masjid Mahligai 
Minang. Masjid ini terletak di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Interaksi Agen, 
Sistem dan 

Kelembagaan 
dalam Membentuk 

Kesadaran dan 
Perilaku Sadar 

Masyarakat

IV

Arahan kerangka global TPB dan konteks pencapaian TPB di 
tingkat daerah menunjukkan bahwa strategi diseminasi dan 
komunikasi informasi, jika dirumuskan dengan tepat, dapat 
membangun kesadaran kolektif akan pentingnya mitigasi dan 
adaptasi pandemi kesehatan. Kesadaran kolektif ini kemudian 
dapat menjadi katalis untuk mencapai TPB. Namun, implementasi 
dari strategi komunikasi ini harus didukung oleh pembentukan 
lingkungan yang kondusif untuk memastikan agar kesadaran 
tersebut bermanifestasi dalam bentuk perilaku sadar. 

Kebutuhan strategi komunikasi dan lingkungan yang kondusif 
ini dapat saja berbeda dan dipengaruhi oleh karakter kelompok 
masyarakat dan konteks spesifik kota. Masing-masing tipologi 
kota (metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil atau 
kabupaten) memiliki konteks yang berbeda dalam hal sumber daya 
setempat (fisik, manusia, sosial, ekonomi), potensi pemanfaatan 
sumber daya, dan kecukupan sistem serta infrastruktur untuk 
membangun kesadaran. Sementara itu, sistem dan infrastruktur 
juga meliputi kebijakan pusat dan daerah serta perangkat 
pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh terhadap timbulnya 
kesadaran dan terjadinya perubahan perilaku. 

Hubungan antara strategi komunikasi, pembentukan lingkungan 
yang kondusif, serta karakter masyarakat dan konteks spesifik 
wilayah dalam membangun kesadaran dan perilaku sadar 
dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan tiga elemen 
ketahanan, yakni agen, sistem dan kelembagaan. Bagian ini tidak 
hanya akan memberikan gambaran berjalan dari interaksi antara 
agen, sistem, dan kelembagaan, namun juga menyampaikan 
analisis potensi perbaikan dan inovasi ke depan. 

4.1 Agen

Agen merupakan individu, rumah tangga ataupun organisasi/
institusi yang memiliki kemampuan berinteraksi di dalam 
sistem dan mengambil keputusan terhadap informasi yang 
diperolehnya. Agen yang berketahanan perlu memiliki karakter 
responsif (mampu merespons kondisi yang dihadapi), mampu  
menggunakan sumber daya/informasi yang diperoleh untuk 
mengambil keputusan, dan mampu belajar (menggunakan 
informasi untuk meningkatkan kapasitas) (Tyler & Moench, 2012). 
Agen di dalam konteks membangun kesadaran pandemi COVID-19 
dapat bagi menjadi dua kelompok, yakni agen yang berperan 
sebagai pembangun kesadaran dan agen yang perlu dibangunkan 
kesadarannya. 
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Perilaku atau respons agen terhadap suatu informasi ditentukan 
oleh posisinya di dalam struktur sosial, aset yang mereka miliki 
(finansial, fisik, sosial, sumber daya alam, atau faktor intrinsik 
manusia seperti kesehatan dan kemampuan), akses terhadap 
sistem pendukung kehidupan, serta peluang dan keterbatasan 
yang dihadapi (Moser, 2006). Faktor-faktor penentu ini dimiliki oleh 
setiap agen, dengan tingkatan yang berbeda dan derajat pengaruh 
yang berbeda pula. Perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat 
mengubah respons yang diberikan agen terhadap informasi.

a. Pemerintah pusat sebagai agen nasional berkolaborasi untuk 
mendekatkan agen pada informasi yang tepat.

Pemerintah pusat pada skala nasional merupakan agen yang 
berperan untuk menggencarkan sosialisasi informasi COVID-19, 
melalui Satgas COVID-19, untuk terus mendorong perubahan perilaku 
(Kamil, 2020). Pergantian juru bicara Satgas COVID-19 juga telah 
beberapa kali dilakukan. Hal ini mengindikasikan persepsi akan 
pentingnya penokohan untuk meyakinkan penerima informasi. Dengan 
menggunakan dasar pemikiran yang serupa, dan untuk menjangkau 
segmen masyarakat lebih luas, pemerintah juga melakukan kemitraan 
dengan influencer dan kepala stasiun televisi (Merdeka, 2020). Di 
lingkup daerah, role model atau agen pembangun kesadaran ini bisa 
merupakan aktor formal pemerintahan atau aktor informal seperti 
pemuka adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau aktor lain yang 
dipandang oleh masyarakat yang menjadi target sosialisasi.

b. Peran tokoh publik dan penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi di kota metropolitan dan kota besar.

Pandemi COVID-19 telah menggeser pola konsumsi informasi 
masyarakat, terutama di kedua tipologi kota ini. Aksesibilitas terhadap 
infrastuktur teknologi dan informasi telah membentuk karakter 
masyarakat yang paham digital di kota metropolitan dan kota 
besar. Peningkatan jaringan internet terus dilakukan oleh operator 
telekomunikasi seiring peningkatan jumlah pelanggan di kedua jenis 
kota tersebut (CNN, 2020). Kanal komunikasi digital melalui situs web 
dan jejaring sosial pun menjadi salah satu sumber informasi utama 
COVID-19 bagi masyarakat. 

Situs web non-pemerintah serta jejaring sosial digunakan sebagai 
kanal untuk memverifikasi informasi yang disampaikan pemerintah. 
Perlunya verifikasi ini dipicu oleh lemahnya komunikasi publik 
pemerintah sejak awal pandemi, yang ditunjukkan oleh data 
sebaran korban yang tidak transparan dan simpang siur informasi 
yang diberikan (Monggilo, 2020). Masyarakat pun tidak lagi hanya 
mengandalkan pemerintah untuk mendapatkan informasi, tetapi 
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juga selebritas, selebgram dan organisasi non-pemerintah/aliansi 
masyarakat sipil. Dibandingkan dengan kanal komunikasi digital 
pemerintah yang cenderung menerapkan praktik komunikasi satu arah 
(Monggilo, 2020), portal informasi COVID-19 yang digawangi oleh 
kelompok relawan/organisasi non pemerintah/aliansi masyarakat sipil 
cenderung interaktif dan membuka peluang informasi timbal balik. 
Kawalcovid19 dan laporcovid19 adalah dua contoh platform informasi 
berbasis crowdsourcing atau citizen reporting yang banyak diakses 
oleh masyarakat.

Lebih lanjut, bahkan ada kecenderungan masyarakat untuk mengakses 
informasi edukasi COVID-19 yang dikemas dalam bentuk berita 
satire dan menggunakan bahasa sehari-hari, seperti yang dilakukan 
oleh stand-up comedian. Video satire ini mendapatkan respons 
yang cukup tinggi dibandingkan dengan laman digital yang memberi 
informasi dengan bentuk lebih formal (Geti, 2020). Tipe influencer 
lain yang terlihat memiliki peran besar di kota metropolitan dan besar 
adalah selebgram dengan followers jutaan orang. Perilaku selebgram 
seringkali dijadikan acuan dan memperoleh dukungan besar dari 
followers-nya. Misalnya, pengumpulan dana crowdfunding untuk 
sumbangan COVID-19 yang mencapai angka lebih dari 3 miliar rupiah 
hanya dalam tempo dua hari (Anggraeni, 2020). Pemerintah pun mulai 
berkolaborasi dengan selebgram dan influencer untuk melakukan 
sosialisasi perubahan perilaku (Merdeka, 2020). 

Namun penghuni kota metropolitan dan kota besar bukan hanya kaum 
milenial dan paham digital saja. Masih ada kelompok masyarakat 
yang akses informasinya bergantung kepada tokoh masyarakat, 
penguasa setempat (termasuk pemberi kerja, seperti pemilik lapak) 
atau pemimpin formal pada lingkup wilayah lebih kecil (RT/RW). Salah 
satu contohnya adalah Kota Bogor, yang melibatkan tokoh agama 
dan masyarakat untuk mengantisipasi penularan COVID-19 saat ada 
kegiatan keagamaan yang melibatkan massa (Pandu, 2020).Tidak 
jarang para mahasiswa, kelompok relawan, dan organisasi non-
pemerintah turun langsung ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi 
atau memberikan bantuan. Contohnya, aktivitas Relawan Gerakan 
Tanggap di Kota Palembang yang menyasar kawasan kos-kosan yang 
padat dan lokasi dengan aksesibilitas tinggi (Suryadinata, 2020). 

Agen lain yang berpengaruh dalam membangun kesadaran adalah 
tenaga pengajar. Peran vital tenaga pengajar dan dunia pendidikan 
dalam penerapan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari 
juga tercermin dengan dikeluarkannya Surat Sekretaris Jenderal 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 
77106/A.A7/EP/2020, tentang Pelaksanaan Edukasi 3M. Surat ini 
meminta seluruh satuan pendidikan, baik di tingkat sekolah atau 

https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/tag/edukasi
https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/tag/pendidikan
https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/tag/sekolah
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perguruan tinggi, untuk melakukan edukasi 3M secara konsisten dan 
berulang (Lingkar Madiun, 2020). Misalnya dengan memutar video 
edukasi 3M yang tersedia di laman resmi Kemendikbud sebelum 
pelajaran dimulai secara digital (Hidayat, 2020). Video ini juga dapat 
diakses secara bebas, sehingga orang tua pun bisa memakainya 
untuk mengedukasi anak mereka. Penanaman kebiasaan melakukan 
protokol kesehatan dan PHBS sejak dini dapat membangun ketahanan 
penduduk pada jangka panjang. Namun, untuk konteks kota besar 
dan metropolitan, ketergantungan siswa didik terhadap informasi dari 
tenaga pengajar tidaklah terlalu besar. Siswa didik cenderung masih 
mampu mengakses informasi dari kanal digital. 

c. Ikatan sosial dan budaya serta peran tenaga pendamping, tenaga 
kesehatan, dan pendidik di kota sedang dan kota kecil.

Fasilitas jaringan seluler dan internet yang menjangkau kota sedang 
dan kota kecil tidak otomatis menjadikan media komunikasi digital 
sebagai media informasi utama masyarakat di kedua jenis kota ini. 
Secara umum, pemerintah tetap memegang peranan utama dalam 
melakukan sosialisasi, dengan metode penyampaian informasi yang 
relatif konvensional. Contohnya terlihat dalam gencarnya sosialisasi 
penggunaan masker dan protokol kesehatan oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) dan Organisasi Perangkat Daerah di lokasi-
lokasi publik di Kota Blitar (Kota Blitar, 2020) dan di kawasan komersial 
padat di Kota Pekalongan (Kota Pekalongan, 2020). Contoh lainnya 
adalah penerapan skema Jogo Tonggo di Provinsi Jawa Tengah, yang 
mengedepankan pengendalian pandemi dan penguatan jaring ekonomi 
secara berjenjang dimulai dari skala RW (Nidya, 2020). 

Satpol PP, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) melakukan sosialisasi dan berperan sebagai 
penegak hukum dalam penerapan protokol kesehatan. Mekanisme 
penegakan hukum ini bisa dilihat dalam Operasi Yustisi yang 
menjatuhkan sanksi sosial dan sanksi administratif pada penduduk 
yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di Kota Banjarbaru, Operasi 
Yustisi dilakukan di tempat-tempat umum sebagai bagian dari program 
Gebrak Sejuta Masker untuk memutus rantai penularan COVID-19. 
Operasi ini juga merupakan implementasi Peraturan Walikota 
Banjarbaru No. 27/ 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian 
COVID-19 (Sene, 2020). Operasi yustisi ini dilakukan secara paralel di 
berbagai wilayah di Indonesia pada tanggal 14-28 September 2020. 
Secara total, tercatat ada 2.127.248 penindakan (Rochman, 2020). 
Angka yang tinggi ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat 
untuk menaati protokol kesehatan.

https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/tag/perguruan%20tinggi
https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/tag/edukasi
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Pemerintah juga kerap menggunakan tangan tokoh agama, di daerah 
tempat tokoh agama menjadi aktor kunci. Salah satu contohnya adalah 
ketika Rumah Sakit Kota Tidore menggandeng tokoh agama dan tokoh 
masyarakat untuk mensosialisasikan pencegahan penyebaran virus 
COVID-19 (Afa, 2020). Contoh lainnya adalah ketika Pemerintah Kota 
Pekalongan menarik kesepakatan dengan organisasi keagamaan untuk 
meniadakan kegiatan keagamaan di awal masa pandemi (Cholil, 2020). 
Organisasi keagamaan juga dapat mendukung proses sosialisasi 
informasi dan pengendalian penularan, seperti Nahdlatul Ulama yang 
mendirikan Posko Peduli COVID-19 (NU, 2020).

Di beberapa lokasi, kota sedang dan kecil dihuni oleh masyarakat 
yang memiliki nuansa adat yang kental. Untuk masyarakat seperti 
ini, peranan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan pemuka 
adat sangatlah penting dalam membangun kesadaran dan perilaku 
sadar. Sebagai contoh, Kepala Desa sekaligus pemuka adat Komunitas 
Banua Lemo di Kabupaten Luwu menjalankan instruksi dari AMAN 
dalam memimpin warganya bertahan menghadapi krisis akibat 
pandemi (termasuk menjaga stok pangan komunitas), dengan tetap 
mengedepankan penerapan kearifan lokal (Chandra, 2020). 

Tidak sebatas memberikan instruksi, AMAN juga memantau 
status kesehatan dan ketersediaan bahan di seluruh wilayah 
adat untuk mengantisipasi kebutuhan bantuan masyarakat adat. 
Mempertimbangkan aksesibilitas yang bervariasi di berbagai wilayah 
adat, media yang digunakan untuk proses pemantauan ini meliputi 
jaringan seluler, jaringan internet, telepon reguler serta kunjungan ke 
wilayah adat (Barahamin, 2020). 

Tenaga pendamping masyarakat adalah aktor lain yang punya peranan 
dalam membangun kesadaran pandemi COVID-19 dan pencapaian 
TPB. Pola kerjanya yang terjun langsung ke tengah masyarakat dan 
umumnya berlangsung dalam waktu cukup panjang merupakan 
modal besar bagi tenaga pendamping untuk membangun kesadaran 
dan mengubah perilaku masyarakat. Tenaga Fasilitator Lapangan 
(TFL) untuk air bersih dan sanitasi serta Sanitarian Puskesmas 
adalah contoh tenaga pendamping di bidang sanitasi lingkungan dan 
kesehatan lingkungan. Kedua bidang kerja ini erat kaitannya dengan 
upaya pencegahan COVID-19. 
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Sebagai layanan primer kesehatan yang paling dekat dengan 
masyarakat, puskesmas seharusnya menjadi tulang punggung 
dalam menghadapi wabah COVID-19. Namun pada kenyataannya, 
peranan puskesmas masih lemah (Pranita, 2020). Sebagai bagian dari 
puskesmas yang kerap bersentuhan langsung dengan masyarakat 
untuk promosi kesehatan lingkungan dan PHBS, sanitarian dapat 
menjadi ujung tombak untuk proses sosialisasi perubahan perilaku. 
Salah satu contoh sukses peranan sanitarian dalam mengubah perilaku 
adalah menghilangkan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 
di beberapa desa di Distrik Yapsi (Kota Jayapura). Dalam kondisi 
pandemi, sanitarian di distrik tersebut juga rutin melakukan sosialisasi 
upaya pencegahan COVID-19. Sosialisasi ini didukung oleh penyediaan 
fasilitas cuci tangan dari puskesmas (UNICEF, 2020). Sosialisasi rutin 
juga dilakukan oleh TFL sanitasi melalui program kampanye PHBS. 
Kampanye ini dalam beberapa kesempatan dilakukan dengan cara 
bekerja sama dengan puskesmas dan Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) (PLPBM PU, 2020).

Seperti halnya di kota besar, tenaga pengajar juga dapat berperan 
sebagai agen pengubah perilaku di kota sedang dan kecil. Mereka bisa 
menyampaikan materi ajar terkait protokol COVID-19 dan PHBS. Jika 
dibandingkan dengan kota besar, pengaruh tenaga pengajar terhadap 
pola pikir siswa didik di kedua jenis kota ini relatif lebih besar karena 
‘kompetisi’ dengan media informasi lainnya (digital) tidak terlalu ketat, 
terutama di kota kecil. 

4.2 Sistem

Suatu kota memiliki sistem inti dan sistem pendukung yang saling 
terkait agar kota tersebut dapat berfungsi. Kota setidaknya perlu 
memiliki karakteristik berikut agar dapat dinilai telah memiliki 
ketahanan terhadap pandemi,  yakni (1) kemampuan untuk tetap 
menjalankan tugas termasuk dengan mengubah atau memodifikasi 
sumber daya yang telah dimiliki; (2) memastikan ketersediaan stok 
cadangan; dan (3) kemampuan berbagai sistem untuk menyerap 
kejutan tanpa mengakibatkan kegagalan pada sistem yang terhubung 
(Tyler & Moench, 2012).

Sistem kesehatan, sistem pangan, dan sistem pendidikan merupakan 
tiga sistem inti untuk mendorong kesadaran dan perilaku sadar 
pandemi, serta ketahanan terhadap pandemi dalam jangka panjang. 
Kepemimpinan adalah salah satu strategi untuk membangun 
ketahanan sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi (WHO, 
2020). Salah satu bentuknya adalah komunikasi publik selama siklus 
guncangan, untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menaati 
protokol kesehatan serta memberi motivasi kepada tenaga kesehatan. 
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Menurut WHO, sistem kesehatan publik setidaknya harus memiliki 
diseminasi informasi kesehatan dengan skema berbasis kondisi target 
masyarakat, jaminan kesehatan dan perlindungan sosial terutama 
untuk kelompok rentan, dan aksesibilitas ke layanan kesehatan (WHO, 
2020). Sistem ini perlu didukung dengan kemitraan untuk mendorong 
keterlibatan masyarakat dalam membentuk lingkungan yang kondusif 
untuk perubahan perilaku (UN OCHA & UN RCO, 2020). Selain itu, 
layanan kesehatan perlu didesain secara komprehensif agar cakupan 
layanannya tetap dapat menyeluruh selama masa pandemi. 

Pembatasan mobilitas di kala pandemi menimbulkan disrupsi terhadap 
alur distribusi pangan. Petani kecil adalah pelaku yang pertama kali 
merasakan dampak dari terhambatnya pergerakan hasil pangan ke 
pasar dan menurunnya permintaan pasar. Konsep sistem ketahanan 
pangan lokal merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan 
ketahanan untuk mencegah pandemi dan dalam melalui masa 
pandemi. Konsep ini merupakan komplemen terhadap konsep sistem 
ketahanan pangan secara umum yang memiliki tiga dimensi kunci: 
ketersediaan, kualitas, dan stabilitas.

Sistem pendidikan memungkinkan pengetahuan dan keterampilan 
ditanamkan di masing-masing individu, khususnya untuk memahami 
risiko pandemi serta menerapkan PHBS sebagai upaya memperkuat 
diri dan sekitar dalam menghadapi pandemi. Sistem informasi, 
komunikasi, dan logistik berfungsi sebagai sistem pendukung yang – 
jika digunakan dengan optimal – dapat mengarahkan target agen untuk 
memiliki kesadaran dan berperilaku sadar pandemi.

a. Kota Metropolitan dan Kota Besar

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, data historis 
penyebaran dan infeksi COVID-19 menunjukkan risiko yang lebih tinggi 
di wilayah metropolitan dan kota besar. Cepatnya penambahan kasus 
harian memberi  tekanan beban yang tinggi kepada sistem layanan 
kesehatan di kedua tipologi kota ini. Di wilayah dengan sebaran sarana 
dan prasarana yang belum merata, rumah sakit rujukan dari kota 
sedang dan kota kecil dipusatkan ke kota besar, sehingga beban yang 
ditanggung menjadi semakin besar. Lonjakan kebutuhan tempat tidur 
masih dapat diatasi dengan membuka sejumlah fasilitas publik sebagai 
tempat isolasi mandiri. Di awal masa pandemi, keterbatasan stok APD 
menyulitkan tenaga kesehatan dan non-kesehatan dalam menangani 
pasien. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko tertular di antara 
mereka. 

Pergeseran fokus layanan kesehatan menjadi penanganan pandemi 
kemudian mengakibatkan gangguan pada layanan kesehatan lainnya. 
Risiko penularan membuat pemerintah menghimbau pengurangan 
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layanan rawat jalan (Kompas, 2020). Dalam kondisi ini, teknologi 
informasi melalui platform telekonsultasi dan telemedicine memberikan 
alternatif layanan kesehatan tanpa tatap muka.

Pembatasan mobilitas di awal masa pandemi memberi kejutan kepada 
sistem distribusi pangan di metropolitan dan kota besar. Suplai bahan 
pangan utama dari wilayah perdesaan yang terputus, penutupan 
pasar, dan perdagangan global yang terganggu menyebabkan sempat 
terjadinya kelangkaan sejumlah bahan pangan. Tingginya konsumsi 
pangan di metropolitan dan kota besar menyebabkan ketidakstabilan 
sistem, yang dapat terjadi dalam waktu singkat akibat guncangan baru. 

Meski begitu, ada alternatif lokal yang berpotensi menjaga sistem 
tetap berfungsi. Gerakan urban farming mulai menggeliat di awal 
masa pandemi khususnya di kalangan kelas menengah muda (Media 
Indonesia, 2020). Skala kegiatan pertanian bervariasi sesuai dengan 
luas lahan. Hasil dari pertanian dapat memberi tambahan penghasilan 
selama pandemi. Tanpa harus hadir secara fisik di pasar, sistem 
pemasaran digital dan sistem logistik membantu menghubungkan 
petani-petani kota ini dengan pembeli. Selain sebagai sumber alternatif 
penghasilan, urban farming juga berpotensi menjadi sumber alternatif 
asupan nutrisi.

Pertumbuhan yang pesat dari sistem teknologi, informasi, dan 
komunikasi (TIK) serta sistem logistik di metropolitan dan kota besar 
tidak hanya membantu tetap berjalannya layanan sistem kesehatan 
dan pendidikan selama masa pandemi, namun juga memberi alternatif 
lapangan pekerjaan dan mendorong perubahan perilaku. Ledakan 
perdagangan digital (e-commerce) yang didukung beragam layanan 
logistik mampu menghubungkan pelaku usaha dan konsumen 
tanpa mereka harus meninggalkan rumah. Perusahaan e-commerce 
mencatatkan kenaikan transaksi selama masa pandemi, khususnya 
untuk produk kesehatan dan kebutuhan di rumah (Bisnis.com, 2020).

b. Kota Sedang dan Kota Kecil

Sistem kesehatan di kota sedang dan kota kecil pada umumnya 
bergantung pada rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Sejumlah 
kota di tipologi ini bergantung pada layanan rumah sakit tingkat provinsi 
untuk menangani kasus infeksi COVID-19. Meskipun risiko penularan 
di kota sedang dan kota kecil lebih rendah daripada metropolitan 
dan kota besar, sedikit saja lonjakan pada penambahan kasus harian 
dapat menambah beban secara signifikan pada kapasitas rumah sakit. 
Layanan kesehatan lainnya juga akan terganggu secara signifikan 
terutama di kota yang belum dijangkau layanan telekonsultasi atau 
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telemedicine. Salah satu strategi yang dilakukan untuk tetap menjaga 
kontinuitas layanan kesehatan selain penanganan COVID-19 adalah 
dengan mengkonsentrasikan layanan kesehatan ke rumah sakit swasta 
atau klinik, contohnya seperti di Kota Pariaman. 

Berbagai kasus penolakan atas penjemputan pasien yang terkonfirmasi 
positif atau penguburan dengan menggunakan protap COVID-19 
terutama dipengaruhi oleh ketidakpercayaan akan informasi yang 
disampaikan oleh pemerintah. Kondisi ini diperburuk oleh pengaruh 
lingkungan terdekat, baik tetangga maupun keluarga. Karena itu, kaitan 
antara sistem kesehatan dan sistem sosial dalam konteks kota sedang 
dan kota kecil perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan 
strategi.

Sebelum periode pandemi, pemanfaatan instrumen TIK dan literasi 
digital belum menjangkau sekolah secara merata. Guncangan pandemi 
yang mengharuskan murid untuk belajar dari rumah menambah 
berbagai tekanan pada keberlanjutan kegiatan belajar mengajar. 
Meskipun jangkauan jaringan internet telah mencapai 90,8 persen 
(Bappenas, 2020), tidak semua keluarga mampu menyisihkan uang 
untuk membeli paket data. Pemerintah pusat kemudian berinisiatif 
mensubsidi keluarga untuk membeli paket data. Masalah lain adalah 
kapasitas guru untuk membuat bahan ajar dan melakukan kegiatan 
mengajar daring (online). 

Sistem pangan di kota sedang dan kota kecil pada umumnya 
bergantung pada rantai suplai lokal, sehingga tidak terganggu 
secara signifikan oleh gangguan arus impor. Selain karena kegiatan 
pertanian masih menjadi salah satu kegiatan ekonomi utama, kota juga 
menjadi tujuan dari petani desa untuk menjual hasilnya. Oleh karena 
itu, ketahanan pangan di tipologi kota ini relatif lebih stabil. Dalam 
konteks ketahanan jangka panjang, perbaikan kualitas pola konsumsi 
masyarakat dengan memperhatikan kearifan pangan lokal tidak hanya 
dapat menjamin ketahanan pangan ketika masa pandemi, namun juga 
dapat meningkatkan ketahanan fisik dan mental masyarakat serta 
menurunkan risiko infeksi.

Sistem TIK belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat 
untuk menggali informasi atau memvalidasi informasi yang diperoleh 
dari sumber lain. Namun begitu, sistem TIK telah digunakan untuk 
menggali informasi mengenai usaha produktif di sejumlah daerah 
(Kemenkominfo, 2015).  
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4.3 Kelembagaan

Kelembagaan di dalam kerangka ketahanan memiliki peran sebagai 
aspek yang mengkondisikan terjadinya berbagai bentuk interaksi 
antara agen dan sistem untuk mencapai suatu tujuan; baik sebagai 
lingkungan yang kondusif ataupun limitasi bagi pencapaian tujuan 
tersebut. Konteks kelembagaan dalam upaya membangun kesadaran 
tidak dapat dipisahkan dari konteks agen dan sistem di dalamnya. 
Pengaruh elemen kelembagaan dalam membangun atau menghambat 
terbentuknya ketahanan suatu sistem dipengaruhi oleh empat karakter 
berikut (Tyler & Moench, 2012):

a) Adanya hak dan penguasaan legal agen terhadap sumber daya 
serta akses agen terhadap sistem (termasuk infrastruktur dan 
sumber daya); 

b) Proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, 
responsif, dan representatif untuk memastikan bahwa suara dari 
seluruh lapisan masyarakat (termasuk yang paling terdampak) 
telah dipertimbangkan dalam proses ini;

c) Aksesibilitas terhadap informasi yang kredibel agar agen mampu 
memberi respon terhadap risiko yang dihadapi; dan 

d) Adanya ruang untuk menumbuhkan, menyebarkan dan 
memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan ketahanan.

Pembahasan kelembagaan pada bagian ini akan mengacu pada lima 
faktor pendorong utama tumbuhnya kesadaran dan perilaku sadar 
pandemi yang perlu diperkuat untuk mendukung pencapaian TPB 
sebagaimana telah diidentifikasi dalam bab sebelumnya. Faktor-
faktor ini adalah (1) kemampuan ekonomi individu/keluarga dan 
pengkondisian lapangan usaha; (2) kualitas hunian masyarakat 
dan sarana publik; (3) pelayanan kesehatan yang partisipatif untuk 
menjaga ketahanan fisik/mental masyarakat; (4) pelayanan pendidikan 
yang aman, kontinu, dan berorientasi ketahanan bencana; serta (5) 
inklusivitas di dalam layanan Informasi, komunikasi, dan teknologi

Agen yang berperan, sistem yang bermain, serta kerangka kelembagaan 
untuk masing-masing faktor pendorong tersebut relatif berbeda; 
meskipun terdapat irisan di beberapa bagian. Analisis terhadap 
interaksi yang terjadi antar elemen ketahanan untuk masing-masing 
faktor pendorong akan mengindikasikan potensi penguatan atau 
perubahan yang dapat memperkuat kesadaran dan mengubah perilaku 
masyarakat.
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a) Kemampuan ekonomi individu/keluarga dan pengkondisian 
lapangan usaha;

Untuk sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, kemampuan 
menyisihkan penghasilan untuk belanja kesehatan masih dianggap 
sebagai kemewahan, meskipun mereka menyadari manfaatnya bagi 
kesehatan jangka panjang perorangan dan keluarga. Kesehatan 
merupakan investasi jangka panjang. Semua kelompok masyarakat 
memiliki hak yang sama untuk memiliki fisik dan mental yang sehat 
dan mendapat layanan kesehatan minimum yang sama. Dalam hal 
ini, wujud kelembagaan adalah sumber daya ekonomi yang dapat 
dialokasikan pada belanja kesehatan, akses yang adil terhadap 
perlindungan dan layanan kesehatan termasuk di tempat kerja, 
kemampuan untuk menggali informasi, berdiskusi, dan membuat 
keputusan yang otonom terkait pilihan kesehatan, serta akses 
terhadap informasi kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberikan hak bagi 
kelompok masyarakat miskin untuk membeli kebutuhan dasar 
(termasuk makanan bergizi dan layanan kesehatan dasar) serta bagi 
seluruh kelompok masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan 
universal. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan 
perusahan atau industri untuk berpartisipasi di dalam program 
BPJS, namun hingga tahun 2019 baru 40 persen pekerja formal 
dan 5 persen pekerja informal menjadi peserta BPJS (Bappenas, 
2020). Untuk menjamin perlindungan kesehatan di tempat kerja, 
pemerintah pusat mengeluarkan protokol kesehatan di tempat kerja 
perkantoran, industri, jasa, dan perdagangan serta memastikan 
kepatuhan terhadap protokol tersebut melalui himbauan, inspeksi 
atas kepatuhan, serta peringatan dan sanksi usaha bagi yang 
melanggar.

Pemerintah dan pelaku usaha berperan dalam menggerakkan 
suplai dan harga produk dan layanan kesehatan di pasar. Pada 
awal pandemi COVID-19 terjadi fenomena penimbunan masker dan 
APD serta harga jual yang kemudian melejit. Beberapa perusahaan 
e-commerce yang menjadi pasar utama dari penjualan hasil 
timbunan masker dan APD kemudian mengambil tindakan dengan 
memblokir penjual yang terbukti menaikkan harga di luar kewajaran. 
Fenomena serupa kemudian terjadi dengan layanan tes infeksi 
(rapid test, swab test) yang ditawarkan oleh berbagai pusat layanan 
kesehatan. Pemerintah kemudian membuat batas tarif tertinggi 
Polymerase Chain Reaction (PCR) test (Kompas, 2020).
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Studi Kasus Urgensi Kesamaan Persepsi dan Enabling 
Environment dalam Memicu Perilaku Sadar di Kota Tarakan

Munculnya klaster COVID-19 dari kegiatan keagamaan di luar 
daerah menjadi titik pangkal tumbuhnya kesadaran masyarakat 
Kota Tarakan terhadap pandemi. Tiga bulan penerapan PSBB 
(dan pelonggaran PSBB) di kota ini terbukti cukup efektif 
meredam transmisi COVID-19, termasuk mengantisipasi 
potensi transmisi dari luar daerah. Di akhir periode pelonggaran 
PSBB, kasus terkonfirmasi positif berada di angka 87. Peran 
dari lembaga keagamaan yang membantu penyebaran 
informasi protokol kesehatan, pendataan ketat di pintu-pintu 
masuk wilayah, serta operasionalisasi Rukun Tetangga (RT) 
Siaga yang terkoneksi dengan pendataan arus masuk penduduk 
menjadi kunci keberhasilan ini. 

Meskipun sudah memperkirakan potensi lonjakan kasus, 
desakan ekonomi mendorong Pemerintah Kota Tarakan untuk 
memberlakukan Adaptasi Kebijakan Baru (AKB) sejak 1 Agustus 
2020. Hal ini disertai dengan pembukaan akses keluar-masuk 
Kota Tarakan; termasuk dari daerah dengan tingkat infeksi 
tinggi seperti Jakarta atau Surabaya. Perkiraan awal tersebut 
terbukti, karena terjadi lonjakan kasus positif dengan jumlah 
mencapai 300 kasus sejak AKB dimulai hingga awal November 
2020. Kebanyakan kasus ini berpangkal dari pelaku perjalanan 
dari luar kota. Tidak memungkinkannya pengawasan terhadap 
seluruh pelaku perjalanan membuat Pemerintah Kota Tarakan 
memfokuskan pengendalian COVID-19 pada pencegahan 
transmisi lokal. Upaya ini menitikberatkan pada adanya 
kesamaan persepsi masyarakat terhadap risiko COVID-19 
yang kemudian termanifestasi menjadi tumbuhnya kesadaran 
dan perilaku sadar. Pada pelaksanaannya, kesamaan persepsi 

Studi menunjukkan bahwa peran ibu yang lebih besar dalam 
menentukan alokasi belanja PKH berpengaruh positif terhadap 
kualitas kesehatan anak (TNP2K, 2018). Dengan adanya BPJS, 
masyarakat lebih terdorong untuk mengunjungi Puskesmas, di mana 
mereka mendapat informasi dan anjuran untuk mengikuti protokol 
kesehatan, melalui interaksi dengan dokter dan suster. Selain 
dokter dan suster yang dapat mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan atas pilihan kesehatan, organisasi keagamaan juga 
berperan penting. Meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) pada tahun 2018 mengenai vaksin Measles Rubella bukan 
disampaikan dalam bentuk larangan, namun bagi masyarakat yang 
masih memegang kuat ajaran agama sebagai norma sosial, fatwa 
tersebut tetap mempengaruhi pilihan untuk melakukan vaksin (BBC, 
2018).
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ini masih sulit dibentuk, terutama di kalangan anak muda. 
Upaya pemantauan dan penegakan hukum, termasuk dengan 
implementasi Peraturan Walikota terkait Penegakan Hukum 
COVID-19 masih belum cukup untuk mendorong perilaku sadar. 

Ketersediaan stok pangan serta akses terhadap layanan air 
bersih dan sanitasi (termasuk untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah) telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Tarakan sejak 
sebelum pandemi. Kondisi ini seharusnya dapat menjadi 
enabling environment untuk menumbuhkan perilaku sadar di 
masa pandemi. Namun adanya perbedaan tingkat kebutuhan, 
kepentingan serta faktor kebiasaan diakui juga mempengaruhi 
persepsi dan respon masyarakat terhadap informasi terkait 
kesadaran. Untuk lebih memahami persepsi masyarakat, 
Pemerintah Kota Tarakan bekerjasama dengan World Health 
Organization (WHO) dan Universitas Hasanudin melakukan 
survei persepsi risiko di bulan November 2020. Hasilnya akan 
digunakan untuk merumuskan strategi komunikasi dan upaya 
pengendalian COVID-19 yang sesuai dengan kondisi aktual 
masyarakat.

Adanya pengaruh faktor kebiasaan terhadap persepsi 
menunjukkan bahwa upaya membangun kesadaran akan lebih 
efektif jika diupayakan melalui intervensi jangka panjang. 
Walikota Tarakan lebih lanjut menyampaikan bahwa ada tiga 
lapis perlindungan yang dinilai dapat membangun ketahanan 
terhadap pandemi melalui kesadaran dan perilaku sadar 
yakni nutrisi dan olahraga, protokol kesehatan, dan imunisasi. 
Dua perlindungan pertama seharusnya menjadi bagian dari 
intervensi jangka panjang. Menjaga imunitas tubuh dengan 
selalu memastikan kecukupan nutrisi dan membiasakan 
olahraga teratur menjadi perlindungan pertama dari penyakit, 
tidak hanya COVID-19. Perlindungan kedua adalah pelaksanaan 
protokol kesehatan yang berkaitan erat dengan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS). Sektor pendidikan menjadi kunci di 
sini, dengan menanamkan urgensi PHBS sejak dini. Penanaman 
ini tidak hanya dilakukan secara teori melalui bahan ajar, tetapi 
juga praktik langsung, baik di lingkungan sekolah maupun 
rumah. Pelindungan ketiga barulah imunisasi. Penerapan 
tiga lapis perlindungan ini akan menyiapkan masyarakat 
menghadapi pandemi dan menurunkan risiko yang ditimbulkan 
oleh pandemi. 

Sumber: studi literatur dan hasil wawancara, 2020
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b) Kualitas hunian masyarakat dan sarana publik

Perilaku memakai masker, menjaga jarak, atau mencuci tangan 
merupakan gejala kesadaran (Behan, 2020). Advokasi dan komunikasi 
perilaku higienis baru perlu diimbangi dengan standar kualitas 
tempat tinggal dan fasilitas publik yang memungkinkan perubahan 
perilaku sistemik (Curtis V. , et al., 2020). Wujud kelembagaan dalam 
membangun kualitas hunian masyarakat dan sarana publik adalah 
akses masyarakat pada sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi 
serta kemampuan untuk menjaga jarak di rumah, lingkungan rumah, 
dan sarana publik. 

Pemerintah pusat dan pemerintah kota melaksanakan program 
perbaikan permukiman kumuh di area perkotaan melalui pendekatan 
partisipatif, yakni melibatkan pendamping dan masyarakat untuk duduk 
bersama dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana atau prasarana di 
lingkungan tempat tinggal dan menerjemahkan kebutuhan tersebut 
ke dalam desain proyek yang memenuhi kaidah teknis. Referensi 
utama kaidah teknis adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk 
perancangan berbagai bangunan atau struktur. Pemerintah kota 
berperan melakukan inspeksi ketaatan pemilik bangunan terhadap SNI 
yang berlaku. 

Pengelolaan sarana publik tidak hanya mencakup peningkatan 
cakupan akses, namun juga perawatan sarana dan prasarana. Dalam 
hal ini, bukan hanya pemerintah kota yang berperan mengalokasikan 
anggaran, namun juga bekerja sama dengan pengelola fasilitas 
umum dan swasta, misalnya melalui mekanisme Corporate Social 
Responsibility (CSR). Pemerintah dan pengelola fasilitas umum juga 
dapat menjalin kemitraan dengan figur publik atau komunitas untuk 
mengembangkan kampanye yang mendorong pengguna fasilitas umum 
untuk memanfaatkan dan menjaga fasilitas tersebut.

c) Pelayanan kesehatan untuk menjaga ketahanan fisik/mental dan 
mengajak masyarakat untuk berperilaku sehat

Ketika terjadi pandemi, petugas kesehatan setempat menjadi titik 
kontak pertama bagi penderita suatu penyakit atau masyarakat pada 
umumnya. Oleh karena itu, pengetahuan terkait pandemi, faktor-faktor 
yang mempengaruhi persepsi petugas kesehatan terhadap risiko 
pandemi, serta kemampuan komunikasi dipandang penting dalam 
upaya pencegahan dan pengendalian penyakit (Karasneh, et al., 2020). 
Dalam konteks Indonesia, petugas kesehatan yang berdiri di garda 
depan dalam upaya pengendalian pandemi adalah tenaga kesehatan 
dan non-kesehatan yang bekerja di rumah sakit rujukan pandemi. 
Namun dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap 
pandemi di masa mendatang, maka dokter, perawat, atau apoteker 
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yang bekerja di puskesmas atau posyandu memiliki peran kunci dalam 
mengomunikasikan risiko pandemi dan mengajak masyarakat untuk 
hidup bersih dan sehat sebagai bentuk upaya pencegahan. Peraturan 
dan pedoman teknis yang mendukung berjalannya fungsi dari tenaga 
kesehatan garda depan ini, yang sekaligus melindungi mereka dari 
risiko infeksi, adalah: (1) protokol kesehatan berdasarkan jenis penyakit 
atau pelayanan kesehatan selama kondisi pandemi; (2) pedoman 
perilaku higienis, bersih, dan sehat yang telah mencakup perilaku sadar 
pandemi; dan (3) pedoman komunikasi (konten, media, metode, target 
penerima, dst.).

Peran tak kalah penting dalam mengomunikasikan risiko pandemi 
dan ajakan untuk berperilaku hidup sehat juga dimiliki oleh praktisi 
hidup sehat dan figur publik seperti ahli kebugaran, pelatih yoga atau 
meditasi, serta selebritas. Masyarakat cenderung untuk terdorong 
meniru perilaku yang diperlihatkan oleh kedua tipe agen ini, yang 
dianggap memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari audiens. 
Pemerintah juga memanfaatkan peran agen ini dengan membentuk 
kolaborasi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam 
isu tertentu, seperti dengan memilih duta atau juru bicara. Selain 
sebagai panutan, kedua jenis agen ini juga mampu mendisrupsi pasar 
yang telah terbentuk di dalam sistem kesehatan dan sistem yang 
mempengaruhi kesehatan, misalnya dengan melakukan promosi 
makanan nutrisi tinggi atau ajakan untuk menggunakan sepeda. Selain 
itu, kolaborasi juga dapat dilakukan dengan tokoh sosial setempat, 
seperti pemuka agama, terutama di wilayah kota di mana nilai agama 
masih mengakar kuat.

d) Pelayanan pendidikan yang aman, kontinu, dan berorientasi 
ketahanan bencana

Teknologi informasi dan komunikasi menyediakan alternatif solusi bagi 
guru dan siswa untuk dapat berinteraksi di tengah kondisi pandemi 
dan pembatasan mobilitas. Meskipun kontinuitas kegiatan belajar 
mengajar dapat terjaga, masih terdapat isu terkait kapasitas yang 
dapat mempengaruhi kualitas dari pendidikan itu sendiri: (1) tidak 
semua materi pembelajaran dapat disampaikan tanpa tatap muka; 
(2) tidak semua orang tua leluasa mengawasi anaknya selama kelas 
berlangsung; (3) perbedaan kemampuan ekonomi orang tua untuk 
membeli paket data internet; (4) perbedaan kapasitas guru dalam 
menyusun bahan ajar jarak jauh dan menggunakan teknologi informasi 
dan komunikasi; serta (5) kurangnya interaksi sosial antar siswa yang 
penting bagi perkembangan kognitif. 
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Hingga saat ini materi pencegahan dan penanggulanan bencana belum 
menjadi bagian dari kurikulum pendidikan, meskipun berbagai pihak 
telah menyampaikan pentingnya materi ini untuk masyarakat Indonesia 
yang hidup di negara yang menghadapi berbagai risiko bencana (BNPB, 
2019). Sementara itu, materi Perilaku Higienis, Bersih, dan Sehat 
(PHBS) telah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan sejak anak usia 
dini.

e) Inklusivitas di dalam layanan informasi, komunikasi, dan teknologi 
(TIK)

Keterbukaan informasi dan kehadiran TIK pada prinsipnya telah 
memudahkan berbagai kelompok masyarakat untuk menggali dan 
memanfaatkan informasi, berpartisipasi dalam mempengaruhi proses 
pengambilan kebijakan publik, dan mempererat ikatan sosial. Dengan 
hanya berbekal gawai dan jaringan internet, partisipasi masyarakat, 
swasta, maupun organisasi non-pemerintah dapat dibangun melalui 
diskusi program dan kebijakan pemerintah di dalam berbagai webinar 
serta berbagai bentuk diskusi virtual lainnya. TIK juga membantu 
menjalin ikatan sosial di lingkungan warga, di tengah upaya menjaga 
jarak. Tetangga masih dapat saling bertukar pesan melalui WhatsApp 
mengenai status penyebaran COVID-19 di lingkungan setempat, atau 
jika ada warga yang memerlukan bantuan.  

Di wilayah dengan penetrasi gawai dan jaringan internet yang terbatas, 
pemerintah melalui pendamping masyarakat memegang peran aktif 
dalam menyampaikan informasi, memfasilitasi partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan mengajak masyarakat 
untuk bersama-sama melaksanakan kebijakan tersebut. 

Meskipun kehadiran TIK dinilai mampu meningkatkan kebebasan untuk 
mengungkapkan pendapat dan akuntabilitas pemerintah, di sisi lain TIK 
juga meningkatkan risiko polarisasi terutama diakibatkan oleh berbagai 
informasi tidak benar (fake news) (CIGI-IPSOS, 2019). Pemerintah dan 
berbagai komunitas anti fake news sejauh ini telah berusaha untuk 
menyaring informasi yang tidak sesuai, tidak benar, atau menghasut. 
Hal ini dilakukan melalui penerapan peraturan, kolaborasi dengan 
penyedia layanan internet untuk kampanye internet sehat, dan 
pemblokiran situs web yang tidak memenuhi norma atau kaidah yang 
berlaku. 
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Kawasan urban yang sering disebut sebagai 
Kampung Putih, di Kota Malang, Jawa Timur.

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Rekomendasi 
Kerangka 
Kebijakan

V

Studi ini memperlihatkan bahwa menumbuhkan kesadaran dan 
memicu terlaksananya perilaku sadar tidak cukup hanya dengan 
penyediaan dan komunikasi informasi terkait kesadaran saja, 
melainkan juga membutuhkan keberadaan lingkungan yang 
kondusif yang termanifestasi melalui implementasi rangkaian 
upaya untuk mencapai TPB. Dengan mengacu pada perspektif 
tersebut, serta mengadopsi kerangka konseptual membangun 
ketahanan perubahan iklim perkotaan (Tyler & Moench, 2012), 
maka rekomendasi kerangka kebijakan diarahkan untuk:

 • Membangun kapasitas agen untuk mampu merespons pandemi 
atau tekanan lain yang dihadapi dengan menginternalisasi 
kesadaran serta terdorong untuk mengubah perilakunya;

 • Memperkuat atau membangun sistem yang mampu 
mendukung upaya agen untuk meningkatkan kesadaran dan 
melakukan perubahan perilaku; dan 

 • Memperkuat kelembagaan yang mampu menjadi lingkungan 
yang kondusif bagi terjadinya interaksi positif antara agen dan 
sistem dalam membangun kesadaran dan perilaku sadar.

Secara umum, rekomendasi ini tidak menawarkan konsep baru, 
namun lebih kepada memperkuat paradigma berpikir dalam 
merumuskan kerangka kebijakan yang dapat memicu perilaku 
sadar dan membangun ketahanan. Yang perlu digarisbawahi juga 
adalah bahwa langkah adaptasi terhadap ancaman terkadang 
bersifat spesifik lokal. Kebijakan atau program yang dirumuskan 
harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan target yang menjadi 
intervensinya, prioritisasi sektor yang harus diintervensi, serta 
target penerima kebijakan. 

Kunci dari ketahanan adalah terbangunnya sistem yang mampu 
bangkit kembali dan bertransformasi dari pengalaman terhadap 
guncangan dan tekanan yang dihadapi. Perubahan paradigma ini 
tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor utama 
dalam perumusan kebijakan yang akan menjadi lingkungan yang 
kondusif, tetapi juga sektor swasta yang ‘dituntut’ mengubah 
pola bisnis mereka menjadi lebih berkelanjutan, akademisi dan 
mitra pembangunan yang berperan dalam memberi masukan bagi 
pemerintah, serta masyarakat yang didorong untuk mengubah 
pola pikir dan gaya hidupnya dan juga dapat ‘menekan’ sektor 
swasta serta pemerintah untuk berubah. Oleh karena itu, 
kesadaran dan kolaborasi dari berbagai aktor sangat krusial dalam 
penyusunan strategi. 
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5.1 Pengelolaan Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif dan 
Kolaboratif

Salah satu permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial di masa 
pandemi ini adalah ketidaktepatan target penerima manfaat, terutama 
yang merupakan perluasan, serta rumitnya akses ke bantuan tersebut. 
Validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai sumber 
data untuk target penyaluran bantuan dirasa belum memadai karena 
masih ada keluarga miskin dan rentan yang tidak tercakup. Akibatnya, 
program perlindungan sosial ini belum secara efektif membantu 
masyarakat terdampak (SMERU Research Institute, 2020). Sebagai 
salah satu solusi, pemerintah sedang mengembangkan arsitektur 
sistem Government to Person (G2P) 4.0 yang fokus pada digitalisasi 
infrastruktur dan beneficiary-oriented delivery, di mana penerima 
manfaat diberikan opsi service provider dan instrumen pembayaran 
yang lebih luas (Bappenas, 2020). Sistem ini memang akan 
memudahkan penerima manfaat mengakses bantuan yang diberikan, 
namun belum dapat menjamin bahwa seluruh masyarakat terdampak 
akan teridentifikasi sebagai penerima manfaat.  

Pengembangan kerangka Pengelolaan Adaptif untuk sistem 
perlindungan sosial dapat menjadi pelengkap bagi reformasi sistem 
G2P 4.0. Pengelolaan Adaptif di sini lebih merujuk kepada sistem 
prioritasi yang iteratif (berulang), terstruktur dan fleksibel dalam proses 
realokasi anggaran program perlindungan sosial. Sistem ini harus 
mampu mengidentifikasi target penerima manfaat, bentuk bantuan 
yang dibutuhkan dan instrumen penyaluran yang sesuai. Karakter 
kunci dari sistem yang adaptif adalah iteratif dan fleksibilitas, sehingga 
adanya skema evaluasi adalah bagian integral dari sistem ini. Untuk 
kondisi di mana dibutuhkan perbaikan dalam waktu cepat, seperti saat 
pandemi, skema evaluasi ini harus mampu beradaptasi menjadi bentuk 
short-feedback loop. 

Pengelolaan Adaptif memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah 
untuk memakai beragam mekanisme penyaluran bantuan dalam 
waktu bersamaan, sesuai dengan karakter penerima manfaat. 
Pemerintah daerah juga dapat mengubah mekanisme yang dipakai 
dalam satu periode penyaluran, jika hasil evaluasi menunjukkan 
perlunya perubahan cepat. Dengan sistem yang iteratif dan fleksibel ini, 
realokasi anggaran bisa dilakukan lebih efektif dan efisien, serta sesuai 
dengan dinamika lokal.



74 Kesadaran Kolektif sebagai Kunci dalam Membangun Ketahanan 
Masyarakat Saat dan Pasca Pandemi COVID-19

Kemitraan juga menjadi aspek penting di dalam Pengelolaan Adaptif. 
Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan mitra penyedia data 
untuk memperluas cakupan identifikasi calon penerima bantuan. 
Perusahan berbasis digital atau Financial Technology (Fintech) dapat 
menjadi mitra yang sesuai. Bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan 
misalnya memanfaatkan basis data online transportation applicator 
untuk mengidentifikasi pekerja informal yang bekerja sebagai ojek 
daring; atau memanfaatkan data mitra binaan sociopreneur atau 
mitra peer-to-peer lending dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro 
(UMKM) dari Fintech untuk mengidentifikasi calon penerima stimulus 
ekonomi. Cakupan wilayah kerja dari perusahaan-perusahaan ini 
tidak lagi terkonsentrasi di Wilayah Indonesia Barat, tetapi sudah 
mulai menjangkau Indonesia Timur, sehingga skema kolaborasi dapat 
diterapkan di berbagai daerah. Hasil identifikasi ini dapat dipakai 
memutakhirkan data target penerima manfaat G2P (DTKS atau Central 
Mapper G2P 4.0) dan stimulus ekonomi.

Adanya kolaborasi akan memberikan daya ungkit kepada skema 
G2P 4.0 dengan membangun sistem digital hulu ke hilir (end-to-end) 
untuk arsitektur program perlindungan sosial; mulai dari identifikasi, 
hingga ke proses penyaluran dan evaluasi. Mempertimbangkan belum 
meratanya infrastruktur teknologi dan informasi di berbagai wilayah, 
diperlukan modifikasi proses digital untuk daerah yang belum terlayani 
jaringan internet. Misalnya dengan memanfaatkan mobile broadband 
atau berbasis pesan teks. Pendampingan untuk literasi digital juga 
perlu menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan sosial ini, 
untuk memastikan masyarakat mampu mengakses informasi dan 
mampu menggunakan sistem bantuan sosial berbasis digital. 

5.2 Diversifikasi Sistem Pangan Lokal yang dapat Mendorong 
Terbangunnya Kemandirian Pangan dan Peningkatan Status Gizi

Terganggunya alur distribusi bahan pangan akibat pembatasan 
mobilitas saat pandemi telah menegaskan urgensi kemandirian 
pangan lokal, terutama untuk daerah yang menggantungkan bahan 
pangannya dari daerah lain. Terciptanya kemandirian pangan lokal 
akan berkontribusi pada terbangunnya ketahanan masyarakat, 
dengan menurunkan ketergantungan pada daerah lain serta tidak 
mengandalkan subsidi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 
pangan di masa krisis. Pada akhirnya, anggaran untuk bantuan sosial 
dapat diturunkan dan direalokasikan untuk program lain. Diversifikasi 
sistem pangan yang direkomendasikan tidak hanya bertujuan untuk 
membangun kemandirian pangan, tetapi juga membangun ketahanan 
fisik masyarakat  melalui peningkatan status gizi. Ada dua skema 
diversifikasi sistem pangan lokal yang dapat didorong yakni:
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a. Pertanian Keluarga (Family Farming)

Sejak tahun 2019, Kementerian Pertanian telah mendorong 
implementasi Pertanian Keluarga sebagai kelanjutan dari program 
Kawasan Rumah Pangan Lestari yang fokus pada optimalisasi 
pemanfaatan pekarangan rumah untuk pengembangan ketersediaan 
pangan pada skala rumah tangga (BKP, 2019). Skema ini dapat 
diterapkan untuk membangun kemandirian pangan rumah tangga di 
daerah-daerah yang memiliki karakter perkotaan, dengan lahan yang 
terbatas. 

Sistem pertanian keluarga mampu mengatasi isu keterbatasan 
pasokan akibat terhambatnya alur distribusi logistik, serta menurunkan 
pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Tidak hanya itu, 
dengan melakukan penanaman sendiri, masyarakat dapat memastikan 
bahwa produk yang ditanamnya aman untuk dikonsumsi. Dalam skema 
ini, pemerintah dapat berperan dengan memberikan panduan dan 
pelatihan terkait tanaman pangan yang cocok untuk dikembangkan 
serta mampu meningkatkan status gizi masyarakat, sehingga nilai 
manfaat kegiatan ini dapat lebih optimal. 

b. Lumbung Pangan Skala Komunitas

Skema ini dapat diterapkan di berbagai tipologi wilayah, dengan 
bentuk yang disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing. 
Misalnya saja, eskalasi dari skema pertanian keluarga skala rumah 
tangga di wilayah perkotaan dan pertanian individu di desa-desa di 
wilayah Indonesia Timur ke skala yang lebih luas. Lumbung pangan 
skala komunitas sendiri banyak ditemukan di lingkungan masyarakat 
adat, karena kepatuhan mereka terhadap norma adat yang umumnya 
mendorong pemanfaatan sumber daya lokal serta melarang perusakan 
lingkungan. Contohnya adalah keberhasilan sistem pertanian internal 
yang dibalut dengan karakter adat dalam menciptakan swasembada 
pangan di Kasepuhan Adat Ciptagelar sejak beberapa dekade lalu 
(Tirto, 2016). 

Pada skala yang luas ini, diperlukan bentuk kelembagaan pengelolaan 
bersama agar skema dapat berjalan dengan optimal dan tercapai 
kesetaraan distribusi manfaat. Keputusan Kepala Badan Ketahanan 
Pangan No. 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pertanian Keluarga 
Tahun 2020 dapat menjadi salah satu referensi untuk pengembangan 
kelembagaan dan mekanisme implementasi. Pemerintah daerah juga 
dapat memberikan bantuan modal budi daya awal (misalnya bibit dan 
pupuk) sebagai insentif untuk masyarakat.
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5.3 Peningkatan Layanan Sanitasi dan Air Bersih di Area Berisiko Tinggi 
untuk Penularan COVID-19

Mencuci tangan dengan sabun merupakan bagian dari slogan 3M yang 
digaungkan pemerintah terkait perubahan perilaku di masa pandemi. 
Namun penerapan yang seharusnya mudah ini menjadi sulit saat 
dihadapkan dengan kondisi permukiman yang memiliki keterbatasan 
layanan sanitasi dan air bersih. Kondisi ini mengecilkan peluang 
terjadinya perilaku sadar untuk mencuci tangan. 

Maka dari itu, untuk memicu perubahan perilaku, komunikasi terkait 
urgensi mencuci tangan dengan sabun harus disertai peningkatan 
layanan sanitasi dan air bersih. Sebagai kebutuhan dasar, kegiatan ini 
memang menjadi prioritas pemerintah nasional dan daerah, terutama 
untuk memenuhi capaian Universal Access. Namun dalam konteks 
pandemi, ada area yang perlu diprioritaskan untuk mendapat pelayanan 
pada jangka pendek, yakni:

 • Permukiman kumuh;

 • Permukiman dengan kepadatan penduduk tinggi; serta

 • Fasilitas umum dan sosial yang berpotensi menjadi tempat 
berkumpul massa, seperti sarana pendidikan, kesehatan, 
transportasi, pasar, lembaga pemasyarakatan, tempat perlindungan 
bencana dan sejenisnya (Curtis V. , et al., 2020). 

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian adalah ketepatan penggunaan 
dan pengelolaan sarana yang diberikan, terutama untuk yang sifatnya 
komunal; seperti sarana mencuci tangan di tempat umum. Untuk 
memastikan ketepatan ini, penyediaan layanan harus disertai dengan 
pendampingan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga 
pendamping (sanitarian puskemas, tenaga fasilitator lapangan), 
ataupun fasilitator dari organisasi non-pemerintah. Pendampingan 
ini juga dapat membantu menarik partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan sarana, agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Agar 
upaya menarik partisipasi ini dapat berjalan efektif, penentuan lokasi 
sarana komunal menjadi penting, karena akan menentukan kelompok 
masyarakat yang potensial didorong untuk menjadi ‘lembaga’ 
pengelola sarana. 

5.4 Inklusi Protokol Kesehatan ke dalam Penerbitan Izin Lingkungan 
dan Izin Pembangunan

Mempertimbangkan kecenderungan angka infeksi COVID-19 yang 
belum juga menunjukkan kurva yang melandai, sementara kegiatan 
perekonomian di berbagai daerah sudah mulai bergerak ke arah 
sebelum pandemi, maka harus ada pengetatan terhadap pengeluaran 
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izin operasional kegiatan (termasuk sektor Food and Beverage atau 
F&B serta sektor pariwisata), izin lingkungan dan izin pembangunan; 
serta supervisinya. 

Untuk kegiatan pembangunan dan operasional baru, pengetatan 
dapat dilakukan dengan menginklusikan konteks protokol kesehatan 
ke dalam tahapan prosedur permohonan izin. Poin-poin yang dapat 
ditambahkan ke prosedur tersebut adalah:

 • Penyusunan kajian risiko pada konteks pandemi (Health and Safety 
Executive UK, 2020). Secara umum, kajian ini harus memuat: i) 
kegiatan atau kondisi yang dapat meningkatkan potensi penularan 
(termasuk kontinuitas layanan air, ada/tidaknya ruang untuk 
kebutuhan menjaga jarak); ii) siapa yang berpotensi terkena risiko; 
dan iii) bagaimana penularan bisa terjadi.

 • Penyusunan langkah-langkah mitigasi. Contohnya adalah 
mekanisme jaga jarak, penjadwalan pegawai, dan penyediaan 
sarana cuci tangan di lokasi-lokasi tempat berkumpul. Langkah 
mitigasi juga harus mempertimbangan potensi terhambatnya 
kegiatan akibat disrupsi lain di masa depan, potensi adanya 
pembatasan mobilitas, dan lain-lain.

Izin hanya dapat dikeluarkan apabila dokumen permohonan sudah 
memuat kedua poin tersebut. Sementara untuk kegiatan pembangunan 
dan operasional yang sudah berjalan, kedua poin di atas dapat 
ditambahkan ke dalam dokumen laporan pemantauan lingkungan 
berkala yang diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Untuk kegiatan lain yang tidak membutuhkan pelaporan pemantauan 
lingkungan secara berkala, seperti perkantoran, komersial, usaha 
pariwisata skala kecil ataupun F&B, kajian risiko dan rencana 
mitigasi tetap perlu disusun, namun dengan bentuk lebih sederhana. 
Pemerintah daerah harus melakukan pemeriksaan berkala ke tempat-
tempat usaha ini untuk mengkaji rencana mitigasi dan implementasi 
aktualnya. 

Bentuk kerangka kajian risiko dan rencana mitigasi ini perlu 
disosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada pemangku 
kepentingan. Termasuk di dalam kerangka ini adalah langkah mitigasi 
minimum yang harus diterapkan oleh para pelaku usaha. Pengawasan 
dan penegakan terhadap implementasi rencana mitigasi tersebut juga 
harus diperkuat, dengan mengembangkan bentuk skema insentif dan 
disinsentif agar dapat memicu kesadaran dan perilaku sadar dari para 
pelaku usaha.  
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5.5 Pengembangan Strategi Komunikasi yang Disesuaikan dengan 
Kondisi (Tailor-made) dan Berbasis Persepsi Risiko

Dalam kondisi krisis, adanya kesadaran saja tidaklah cukup untuk 
mendorong seseorang untuk bertindak. Lingkungan yang kondusif yang 
dibutuhkan untuk memicu manifestasi kesadaran masyarakat menjadi 
perilaku sadar haruslah diketahui, salah satunya dengan menggali 
informasi terkait kebutuhan dan persepsi masyarakat yang menjadi 
target intervensi terhadap krisis yang dihadapi. Persepsi masyarakat 
umum terhadap risiko sangatlah subjektif, kontekstual terhadap kondisi 
lokal dan dipengaruhi oleh pengalamannya; dan akan menentukan 
respon masyarakat untuk menghadapi risiko tersebut (WHO, 2019). 
Suatu kondisi yang menurut seorang ahli merupakan risiko tinggi, bisa 
jadi tidak dianggap sebagai risiko oleh masyarakat umum karena ia 
tidak pernah terpapar atau terdampak oleh kondisi tersebut. Informasi 
mengenai persepsi ini menjadi penting dalam merumuskan strategi 
komunikasi yang tepat untuk mengubah pandangan masyarakat terkait 
risiko, yang kemudian dapat menumbuhkan kesadaran dan memicu 
perilaku sadar. 

Perumusan strategi komunikasi yang tailor-made dimaksudkan untuk 
membangun strategi komunikasi yang disesuaikan dengan konteks 
lokal berdasarkan persepsi risiko, kondisi yang dihadapi (tidak hanya 
untuk masa pandemi), serta potensial untuk diterapkan. Maka dari 
itu, perumusan strategi komunikasi harus diawali dengan analisis 
persepsi risiko di wilayah yang akan diintervensi. Hasil dari analisis 
tersebut kemudian menjadi fondasi perumusan elemen-elemen strategi 
komunikasi. Elemen-elemen tersebut meliputi:

a. Konteks kesadaran yang ingin dibangun dan perubahan perilaku 
yang diinginkan.

Elemen ini adalah tujuan dari strategi komunikasi yang akan 
diimplementasikan. Analisis persepsi risiko dapat memberi gambaran 
mengenai kesenjangan informasi dan hambatan di kelompok 
masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dan perilaku sadar. Dari 
hasil analisis tersebut, tujuan komunikasi yang ingin dilakukan dapat 
didefinisikan dengan jelas. Kebutuhan komunikasi informasi antara 
satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya bisa saja berbeda. 
Misalnya, kelompok A terpapar dengan terlalu banyak informasi, dan 
tidak mampu memilah yang kredibel; sementara kelompok B tidak 
mampu mempraktikkan cuci tangan dengan sabun karena keterbatasan 
layanan; atau kelompok C tidak menerima komunikasi terkait program 
perlindungan sosial sehingga tetap melanjutan kegiatan ekonominya 
walau dalam kondisi pembatasan mobilitas. Ketiga kelompok tersebut 
memiliki tujuan komunikasi dan kebutuhan strategi komunikasi yang 
berbeda.



79Kesadaran Kolektif sebagai Kunci dalam Membangun Ketahanan 
Masyarakat Saat dan Pasca Pandemi COVID-19

b. Kelompok masyarakat yang menjadi target komunikasi dan 
pemangku kepentingan yang terkait.

Kelompok mana yang tingkat kesadaran dan perilakunya diharapkan 
berubah, dan apa tujuan komunikasinya. Setiap kelompok masyarakat 
punya karakter tersendiri, yang membutuhkan mekanisme komunikasi 
tertentu. Misalnya, karakter masyarakat dan aksesibilitas terhadap 
infrastruktur yang dimiliki oleh masyarakat di kawasan perkotaan akan 
berbeda dengan masyarakat perdesaan. Keduanya membutuhkan 
strategi komunikasi yang berbeda, meskipun tujuan komunikasinya 
mungkin saja sama. Perbedaannya bisa pada jenis informasi yang 
disampaikan, penggunaan bahasa, sumber informasi utama, pihak yang 
dipercaya sebagai sumber informasi, dan lain-lain. 

Strategi komunikasi yang dibangun juga harus memperhatikan 
peran pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan di konteks 
tujuan yang dikomunikasikan, termasuk pihak yang dapat menjadi 
narahubung antara pemerintah daerah dengan target masyarakat 
dalam menyampaikan informasi. Pemangku kepentingan ini akan 
mempengaruhi (baik secara positif maupun negatif) penerimaan 
masyarakat terhadap substansi yang dikomunikasikan. Maka strategi 
komunikasi ini haruslah fleksibel (secara muatan dan periode) dalam 
mengakomodir keterlibatan pemangku kepentingan. 

c. Aktor yang menyampaikan informasi.

Analisis persepsi risiko akan menunjukkan pihak yang dianggap 
akuntabel sebagai penyalur informasi oleh masyarakat. Agar 
masyarakat mau menerima dan menginternalisasi informasi yang 
disampaikan, tingkat kepercayaan mereka terhadap pemberi informasi 
memegang peranan penting. karena itu, di dalam suatu strategi 
komunikasi, bisa saja ada beberapa aktor yang berperan sebagai 
penyampai informasi, tergantung pada karakter masyarakatnya. 
Misalnya memanfatkan pengaruh influencer untuk mengedukasi 
generasi milenial, dokter atau ahli di bidang kesehatan untuk kota 
besar dan metropolitan, staf OPD untuk kota sedang dan kecil, guru 
untuk anak sekolah, tokoh adat untuk masyarakat adat atau kelompok 
yang memegang norma adat dengan ketat, tokoh agama untuk daerah 
yang kental dengan nuansa agama, tenaga pendamping lapangan 
dan TNI untuk daerah-daerah terpencil, ataupun contoh lainnya. Aktor 
penyampai informasi dapat juga berperan ganda sebagai enforcer pada 
kondisi tertentu, seperti contohnya TNI, polisi dan Satpol PP. Peran 
enforcer ini dibutuhkan untuk menghadapi kelompok masyarakat yang 
perlu efek jera agar ‘terpaksa’ melakukan perubahan perilaku. 
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d. Pengemasan informasi.

Kejelasan, konsistensi, reliabilitas dan transparansi informasi yang 
disampaikan akan meningkatkan potensi penerimaan dan internalisasi 
informasi di target masyarakat. Untuk memastikan informasi tersebut 
dapat dipahami dengan jelas, pengemasan informasi menjadi penting. 
Di antara aspek yang harus diperhatikan dalam pengemasan informasi 
adalah:

 • Pesan harus disampaikan secara menarik, jelas dan tidak 
menimbulkan keragaman interpretasi.

 • Pertimbangan terhadap tingkat literasi dari target penerima 
informasi.

 • Pertimbangan terhadap penyandang disabilitas.

 • Kebutuhan penggunaan bahasa daerah.

 • Mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memperbaiki 
disinformasi yang diterima.

Informasi ini juga dapat dikemas dan diintegrasikan ke dalam materi 
yang rutin diberikan oleh aktor tertentu kepada kelompok tertentu. 
Misalnya, diintegrasikan ke dalam bahan ajar sehingga dapat 
disampaikan dalam proses belajar mengajar; atau diintegrasikan ke 
dalam materi pendampingan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang 
diberikan oleh sanitarian atau materi fasilitasi sanitasi dan air bersih 
yang disampaikan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan. Pengintegrasian 
ini akan memberi ilusi bahwa tidak ada penambahan informasi yang 
diterima masyarakat, melainkan hanya penguatan substansi saja; 
sehingga masyarakat tidak merasa terbebani oleh informasi baru. 

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka ‘kemasan’ 
dari pesan yang disampaikan akan berbeda dari satu karakter 
masyarakat dengan lainnya. Namun demikian, harus tetap dipastikan 
bahwa pesan yang disampaikan konsisten, meskipun dikemas secara 
berbeda. Selain itu, figur dari pihak penyampai informasi juga penting, 
untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang ditargetkan 
menganggap informasi yang dibawa tersebut transparan dan dapat 
dipercaya.

e. Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi.

Efektivitas suatu media dalam menyampaikan informasi akan 
bergantung kepada cakupan media tersebut, aksesibilitas dan interaksi 
yang dapat dipicu (Micro Save Consulting, 2020). Mempertimbangkan 
keragaman karakter masyarakat serta ketersediaan infrastruktur di 
berbagai wilayah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan lebih dari 
satu jenis media informasi untuk menjangkau seluruh masyarakat. 
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Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media informasi ini 
antara lain:

 • Media yang umum digunakan oleh masyarakat untuk 
berkomunikasi dan menggali informasi. Misalnya, SMS atau poster 
informasi di balai desa untuk wilayah perdesaan, pertemuan 
tatap muka atau penyuluhan oleh tenaga pendamping di daerah 
terpencil, SMS dan radio untuk daerah yang tidak memiliki jaringan 
internet, media sosial untuk perkotaan, dan lain sebagainya.

 • Jika ingin memperkenalkan jenis media komunikasi baru 
ke masyarakat, harus memperhatikan cakupan dan tingkat 
kepercayaan/penerimaan masyarakat terhadap media tersebut.

 • Dapat memfasilitasi komunikasi dua arah, termasuk menyediakan 
saluran pengaduan/konsultasi.

 • Menyediakan metode komunikasi yang memberikan akses tatap 
muka atau komunikasi verbal untuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat. 

 • Pertimbangan aksesibilitas dan keefektifan suatu media untuk 
kelompok gender (wanita, anak-anak dan orang tua), penyandang 
disabilitas dan kelompok yang tidak terliterasi.

Jika media ini terbukti efektif dalam menyampaikan informasi, maka 
nantinya ia akan dapat bertransformasi menjadi bagian dari delivery 
mechanism untuk membangun ketahanan masyarakat. 

f. Kemitraan dan partisipasi masyarakat. 

Dalam perumusan strategi komunikasi, potensi kemitraan dengan 
pemangku kepentingan serta upaya menarik partisipasi aktif 
masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan. Partisipasi aktif 
masyarakat akan memperluas jangkauan penyebaran informasi ke 
daerah-daerah yang mungkin tidak dapat dicapai pemerintah daerah. 

Sementara itu, kemitraan dapat memberi nilai manfaat dengan 
memperluas jangkauan komunikasi informasi (mitra sebagai aktor 
penyampai informasi bagi mitra binaannya atau di area kerjanya) dan 
membantu pendampingan kepada masyarakat terkait literasi digital. 
Misalnya saja: 

 • Mendorong masyarakat di area yang terfasilitasi jaringan internet 
untuk memanfaatkan gawainya sebagai alat mencari informasi 
(termasuk memanfatkan media sosial sebagai sumber informasi).

 • Membantu masyarakat menyaring dan menelaah konten dari 
informasi yang diterima untuk menghindari disinformasi; dan lain-
lain.
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Kesimpulan Belum terbangunnya kesadaran dan perilaku sadar kolektif di 
masa pandemi adalah dampak dari belum terkondisikannya 
lingkungan yang mendukung perubahan perilaku tersebut. Upaya 
komunikasi informasi yang tidak didukung oleh keberadaan 
enabling environment, seperti penguatan aspek sosial ekonomi 
dan ketepatan sistem komunikasi, telah menghambat tumbuhnya 
perilaku sadar masyarakat. Padahal, perilaku sadar merupakan 
kunci dalam meredam penularan serta melanjutkan kehidupan dan 
agenda pembangunan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 

Sebagai agenda pembangunan yang menyasar berbagai bidang 
kehidupan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
sesungguhnya dapat berperan sebagai enabling environment 
bagi timbulnya kesadaran dan perilaku sadar masyarakat. Upaya 
memicu kesadaran kolektif  tidak dapat dipisahkan dengan 
upaya membangun kondisi sosial ekonominya. Hasil analisis 
menunjukkan terdapat lima faktor pendorong utama tumbuhnya 
kesadaran dan perilaku sadar yang perlu diperkuat, yakni 
kemampuan ekonomi penduduk, kualitas hunian dan ruang publik, 
layanan kesehatan, layanan pendidikan serta layanan informasi, 
komunikasi dan teknologi. 

Perspektif ketahanan yang digunakan dalam analisis menunjukkan 
kebutuhan penguatan modalitas agen, sistem dan kelembagaan 
pada kelima faktor pendorong utama di atas. Agen harus mampu 
mengubah perilakunya, sistem harus mampu mendukung 
upaya agen mengubah perilakunya, dan kelembagaan harus 
mampu memicu interaksi positif antara agen dan sistem dalam 
membangun kesadaran dan perilaku sadar. Penguatan ini 
diarahkan untuk mendorong terbangunnya masyarakat yang tidak 
hanya mampu beradaptasi di masa AKB, tetapi juga berketahanan 
dalam menghadapi guncangan dan tekanan lain di masa 
mendatang. 

Dari sisi tipologi wilayah yang digunakan, terlihat perbedaan 
konteks elemen agen dan sistem untuk kota metropolitan 
dan besar dengan kota sedang dan kecil, yang kemudian 
mempengaruhi persepsi dan respons masyarakat terhadap 
informasi yang diterima. Namun, tidak demikian halnya untuk 
elemen kelembagaan. Kerangka kelembagaan untuk setiap 
tipologi wilayah tidak bisa digeneralisasi, karena sangat 
bergantung kepada karakter  wilayah tersebut. Sejalan dengan 
hal itu, kerangka kebijakan yang direkomendasikan pun tidak 
dipisahkan berdasarkan tipologi wilayah, namun tetap mengambil 
pembelajaran dari kasus di berbagai daerah. 
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Rekomendasi kerangka kebijakan tidak hanya fokus pada strategi 
komunikasi yang berbasis persepsi risiko, tetapi juga upaya 
membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Upaya ini meliputi: 
pengelolaan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan kolaboratif, 
diversifikasi sistem pangan lokal untuk membangun kemandirian 
pangan, peningkatan layanan sanitasi dan air bersih di area prioritas, 
serta inklusi protokol kesehatan ke dalam sistem perizinan dan 
pemantauan pembangunan.

Kerangka kebijakan untuk kesadaran kolektif ini memiliki kaitan erat 
dengan aspek sosial dan tata kelola pemerintahan (penganggaran), 
dan keduanya adalah dua lingkup lain dari penelitian lintas sektor 
yang digawangi oleh LOCALISE SDGs. Oleh karena itu, perlu ditarik 
benang merah dari ketiga hasil penelitian ini agar pemerintah daerah 
dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dalam memandang isu 
COVID-19 serta juga rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. 
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Lampiran 1
Kunci Penelitian

Konteks Pertanyaan kunci

1. Isu terkait kesadaran 
(masalah yang mendasari 
kesadaran dan perilaku 
sadar pandemi, akses dan 
persepsi terhadap informasi, 
kompetisi antara tekanan 
ekonomi dan perilaku 
masyarakat) 

I. Ada/tidaknya perbedaan persepsi dan perilaku masyarakat terkait 
kesehatan sebelum dan selama pandemi COVID-19?

II. Pengaruh dari sistem dan substansi komunikasi publik yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap perubahan perilaku masyarakat?

III. Bagaimana masyarakat menyikapi pilihan antara keberlanjutan ekonomi 
dan kondisi kesehatan? 

2. Faktor yang berkontribusi 
untuk membentuk kesadaran 
dan perilaku sadar (sumber 
daya, sistem, infrastruktur)

 • Sumber daya, meliputi: 
o Manusia: tingkat pendidikan, aktor kunci, figur yang dipandang atau 

lainnya
o Sosial: nilai-nilai masyarakat, norma sosial, agama atau lainnya
o Ekonomi: anggaran untuk peningkatan kesadaran, kondisi 

perekonomian masyarakat, kemitraan atau lainnya
o Teknologi: ada/tidaknya akses telekomunikasi dan internet atau lainnya

 • Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya, meliputi:
o Keterbatasan mobilitas
o Cakupan dan keandalanan layanan telekomunikasi dan internet
o Keterbatasan kapasitas fiskal
o Prioritasi penyaluran anggaran; atau lainnya 

 • Sistem dan infrastruktur yang sudah ada, meliputi:
o Kondisi dan kualitas sistem terkait akses informasi
o Sistem dan infrastruktur yang memberikan pengaruh besar bagi 

perubahan perilaku masyarakat, termasuk kerangka hukum yang 
relevan

 • Perubahan (atau tidak) perilaku yang terjadi, dengan pertanyaan kunci 
meliputi:
o Perubahan perilaku apa yang diharapkan untuk dapat mencapai target 

pembangunan? 
o Sejauh apa perubahan yang terjadi selama kondisi pandemi COVID-19? 

Dan apakah perubahan tersebut telah diinternalisasi ke dalam 
kehidupan sehari-hari?

o Apa yang menyebabkan terjadinya dan/atau tidak terjadinya 
perubahan?

o Apakah ada perbedaan tingkat kesadaran atau perilaku sadar pada 
berbagai kelompok masyarakat (dilihat dari perbedaan kondisi sosial 
ekonomi, demografi serta tipologi wilayah)
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Konteks Pertanyaan kunci

1. Isu terkait kesadaran 
(masalah yang mendasari 
kesadaran dan perilaku 
sadar pandemi, akses dan 
persepsi terhadap informasi, 
kompetisi antara tekanan 
ekonomi dan perilaku 
masyarakat) 

I. Ada/tidaknya perbedaan persepsi dan perilaku masyarakat terkait 
kesehatan sebelum dan selama pandemi COVID-19?

II. Pengaruh dari sistem dan substansi komunikasi publik yang dilakukan oleh 
pemerintah terhadap perubahan perilaku masyarakat?

III. Bagaimana masyarakat menyikapi pilihan antara keberlanjutan ekonomi 
dan kondisi kesehatan? 

2. Faktor yang berkontribusi 
untuk membentuk kesadaran 
dan perilaku sadar (sumber 
daya, sistem, infrastruktur)

 • Sumber daya, meliputi: 
o Manusia: tingkat pendidikan, aktor kunci, figur yang dipandang atau 

lainnya
o Sosial: nilai-nilai masyarakat, norma sosial, agama atau lainnya
o Ekonomi: anggaran untuk peningkatan kesadaran, kondisi 

perekonomian masyarakat, kemitraan atau lainnya
o Teknologi: ada/tidaknya akses telekomunikasi dan internet atau lainnya

 • Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya, meliputi:
o Keterbatasan mobilitas
o Cakupan dan keandalanan layanan telekomunikasi dan internet
o Keterbatasan kapasitas fiskal
o Prioritasi penyaluran anggaran; atau lainnya 

 • Sistem dan infrastruktur yang sudah ada, meliputi:
o Kondisi dan kualitas sistem terkait akses informasi
o Sistem dan infrastruktur yang memberikan pengaruh besar bagi 

perubahan perilaku masyarakat, termasuk kerangka hukum yang 
relevan

 • Perubahan (atau tidak) perilaku yang terjadi, dengan pertanyaan kunci 
meliputi:
o Perubahan perilaku apa yang diharapkan untuk dapat mencapai target 

pembangunan? 
o Sejauh apa perubahan yang terjadi selama kondisi pandemi COVID-19? 

Dan apakah perubahan tersebut telah diinternalisasi ke dalam 
kehidupan sehari-hari?

o Apa yang menyebabkan terjadinya dan/atau tidak terjadinya 
perubahan?

o Apakah ada perbedaan tingkat kesadaran atau perilaku sadar pada 
berbagai kelompok masyarakat (dilihat dari perbedaan kondisi sosial 
ekonomi, demografi serta tipologi wilayah)

3. Tata kelola pemerintahan 
terkait pencapaian

 • Peningkatan kesadaran akan COVID-19 dan perilaku sadar sebagai bagian 
dari kerangka UN-SDGs terkait recovery COVID-19

 • Kerangka kerja dan langkah-langkah peningkatan kesadaran dan perilaku 
sadar COVID-19 di tingat pusat dan daerah

 • Dampak status kesadaran dan perilaku sadar COVID-19 terhadap capaian 
pembangunan daerah

 • Dampak status kesadaran dan perilaku sadar COVID-19 terhadap capaian 
target TPB daerah
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Lampiran 2
Dampak pandemi terhadap kontraksi ekonomi di daerah dengan 
kasus COVID-19 di atas 1.000 pada Triwulan II-2020

Provinsi Share Pdb (%) Pertumbuhan Pdb Triwulan Ii-2020

Sumatera Utara 5,1 -2,4
Sumatera Selatan 2,9 -1,4
Sumatera Barat 1,6 5,0
DKI Jakarta 18,0 -8,4
Banten 4,2 -7,4
Jawa Barat 13,4 -6,0
Jawa Tengah 8,6 -6,0
Jawa Timur 14,9 -5,9
Bali 1,6 -11,0
NTB 0,8 2,4
Kalimantan Tengah 1,0 -3,3
Kalimantan Timur 4,1 -5,5
Kalimantan Selatan 1,1 -3,9
Sulawesi Utara 0,8 -3,9
Sulawesi Selatan 3,2 -3,9
Gorontalo 0,3 -0,3
Maluku Utara 0,3 -0,2
Maluku 0,3 -0,9
Papua 1,2 4,8

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2020)
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Lampiran 3
Panduan Wawancara dan Hasil

Panduan wawancara

1. Kegiatan apa saja yang saat ini dilakukan oleh Pemda untuk mengomunikasikan risiko 
penyebaran dan penularan COVID-19, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan merubah 
perilaku masyarakat yang sadar risiko pandemi? 

a. Jenis media informasi apa yang digunakan, siapa yang menjadi target media informasi 
tersebut, di mana lokasi penyebaran (untuk media berbentuk poster)?

b. Bagaimana efektivitas dari masing-masing upaya tersebut? Tantangan terbesar apa yang 
dihadapi? 

i. Apakah ada resistensi dari masyarakat terhadap upaya peningkatan kesadaran dan 
perubahan perilaku, atau resistensi terhadap kondisi pandemi ini sendiri?

c. Apakah ada skema punishment and reward/insentif untuk masyarakat dan dunia usaha? 
Sejauh ini apakah skema tersebut efektif?

d. Apakah Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah 
daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, public figure setempat 
dalam rangka mendorong kepatuhan terhadap protokol kesehatan? Jika ya, bagaimana 
bentuk kolaborasi?

2. Apakah daerah sudah pernah melakukan survei persepsi risiko? Jika sudah, seberapa jauh 
Pemda memanfaatkan hasil survei persepsi risiko tersebut dalam merancang kegiatan untuk 
meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat agar dapat mencegah penyebaran dan infeksi 
COVID-19?

3. Belajar dari pengalaman Pemerintah daerah dalam mengelola pandemi COVID-19, seberapa 
penting kebijakan di area berikut untuk lebih dibangun agar daerah dapat lebih memiliki 
ketahanan dalam menghadapi krisis kesehatan di masa yang akan datang, khususnya untuk 
mendorong kesadaran masyarakat dan perilaku sadar risiko pandemi:

a. Sistem kesehatan daerah: mengembangkan layanan kesehatan dan konsultasi kesehatan 
jarak jauh (teleconsultation dan telemedicine), meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di 
lapangan dalam memberikan anjuran hidup sehat dan perilaku preventif lainnya.

b. Mengatasi keterbatasan ruang di wilayah padat penduduk

c. Meningkatkan akses dan perawatan akses layanan air bersih dan sanitasi, termasuk di fasos, 
fasum, sekolah, permukiman kumuh

i. Apakah terdapat klaster infeksi di area padat aktivitas penduduk? Apakah terdapat 
strategi khusus untuk memastikan perilaku patuh protokol kesehatan di klaster 
dimaksud?
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d. Program perlindungan sosial: mengembangkan program perlindungan sosial tambahan 
selain program pusat dan spesifik dengan kebutuhan setempat, contoh: tambahan asupan 
makanan bagi ibu hamil, bantuan tunai bagi petani, dst.

i. Apakah ada masyarakat yang dirasa membutuhkan bantuan tetapi belum terjangkau 
oleh program perlindungan sosial ini? Apa penyebabnya? Anggaran atau ketersediaan 
data?

e. Membangun kemandirian pangan lokal, termasuk dengan mengembangkan komoditas lokal. 

i. Apakah ada potensi daerah mengalami kesulitan distribusi pasokan pangan akibat 
pembatasan mobilitasi dan distribusi logistik selama pandemi? 🡪 untuk daerah yang
bukan area produksi pangan

ii. Apakah bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan individu, keluarga, atau lingkungan 
warga telah lazim dilakukan (khususnya untuk daerah yang unggul di sektor pertanian)

iii. Apakah kolaborasi distribusi komoditas antar pemerintah provinsi atau pemerintah 
daerah dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tertentu yang dapat 
meningkatkan imunitas masyarakat? 

f. Apakah terdapat sistem lain yang dianggap penting dalam mendorong kesadaran dan 
perilaku sadar masyarakat akan pandemi?

4. Apakah daerah sudah melakukan program pemulihan ekonomi? Apa saja bentuknya?

Catatan Interview

Kegiatan : Wawancara dengan Pemerintah Kota Pariaman
Hari, tanggal, waktu : Selasa, 3 November 2020, 09:15 – 10:15
Tempat : Zoom
Peserta : Dendy Pribadi (BPBD Kota Pariaman), Khair Ranggi (Konsultan UCLG).

1. Strategi untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku sadar yang telah dilakukan oleh Pemkot 
Pariaman:

- Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah sejak Maret 2020 berdasarkan 
Perpres 7/2020. SK ditandatangani pada tanggal 16 Maret;

- Koordinasi dengan mengundang pemangku kepentingan terkait (Kompinda, SKPD), dirapatkan 
di kantor Walikota;

- Berdasarkan protap penanganan COVID-19 kemudian menetapkan status darurat bencana, 
mendirikan tenda posko tanggap darurat, mengumpulkan personil lapangan yang berinteraksi 
dengan masyarakat (TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan relawan dari Bina Sosial);

- Bersama dengan polisi dan Satpol PP melakukan tindakan terhadap warga yang menolak 
untuk melakukan isolasi mandiri

- Inventarisir warga yang baru melakukan perjalanan keluar dan masuk dari luar Provinsi, 
dengan melakukan koordinasi dengan Camat/Kepala Desa. Warga dimaksud diminta agar 
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segera melaporkan ke Puskesmas untuk melakukan rapid test;

- Dinas Kominfo: sosialisasi dengan menggunakan mobil (toa);

- Dinas Kesehatan: menurunkan armada termasuk spanduk dan banner;

2. Jumlah kasus positif terhitung rendah, yakni sebanyak 151 kasus. Kasus paling banyak terjadi 
di kalangan aparatur daerah, termasuk klaster yang berasal dari perayaan hari Bhayangkara, dan 
warga yang melakukan perjalanan masuk ke atau keluar dari Kota Pariaman.

3. Sebagian besar warga menerima dengan baik informasi terkait risiko dan anjuran perilaku untuk 
mencegah penyebaran COVID-19. Warga yang melanggar protokol kesehatan terutama didorong 
oleh desakan ekonomi.  

4. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah warga yang menolak untuk melakukan tes. Misalnya, 
karena banyak pedagang banyak datang dari luar Kota Pariaman maka Pemkot melaksanakan 
kegiatan tes swab massal. Surat pemberitahuan telah disampaikan dan petugas sudah stand by 
di pasar dari jam 12 subuh. dikasihtau malah tutup pasarnya

5. Relasi agen – sistem – kelembagaan untuk membangun kesadaran dan perilaku sadar:

a. Kapasitas rumah sakit dan klinik, baik milik pemerintah atau swasta, tidak mengalami 
guncangan selama masa pandemi untuk menangani kasus COVID-19 dan memberikan 
layanan kesehatan lainnya. Penanganan pandemi dipusatkan di RSUD sementara layanan 
kesehatan lainnya dialihkan ke rumah sakit dan klinik swasta. Sementara layanan kesehatan 
di Puskesmas berhenti selama masa pandemi namun tidak diketahui pasti alasan mengapa 
layanan ini berhenti.

b. Keterbatasan ruang hunian serta infrastruktur air dan sanitasi tidak menjadi masalah di Kota 
Pariaman. Dengan sumber air yang berasal dari PDAM dan sumur gali serta melalui dukungan 
program PAMSIMAS dari pemerintah pusat, maka warga tidak memiliki keterbatasan akses. 
Pemkot juga menyediakan sejumlah tempat mencuci tangan di fasos dan fasum

c. Saluran drainase warga belum terkoneksi dengan baik sehingga pada musim hujan berpotensi 
menjadi sumber agen penyakit.

d. Pemerintah Kota menyalurkan tambahan BLT untuk warganya di samping program 
perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Anggaran untuk tambahan BLT ini diambil dari 
refocusing anggaran. Sejauh ini refocusing anggaran tidak mengganggu jalannya pelayanan 
publik hanya menunda pencapaian sejumlah kinerja pembangunan dan janji politik dari 
Walikota

e. Tidak terjadi gangguan pada ketersediaan pangan primer (ikan, beras, telor, tahu) di Kota 
Pariaman selama periode PSBB, sebaliknya Kota Pariaman mengalami surplus pangan primer. 
Namun stok makanan olahan yang selama ini berasal dari kota sempat hilang dari toko 
setempat.

f. Pendidikan sebagai bentuk investasi masa depan perlu juga menjadi perhatian dalam 
membangun kesadaran dan perilaku sadar akan pandemi. Infrastruktur TIK tidak menjadi 
masalah di Kota Pariaman. Namun sistem belajar mengajar jarak jauh yang berisiko 
menurunkan kualitas pendidikan. Tidak semua orang tua memiliki kapasitas yang sebaik 
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guru dalam mendidik anak. Semakin panjangnya periode pembelajaran jarak jauh juga mulai 
mengganggu kesehatan mental dari anak didik karena seharian hanya menghabiskan waktu di 
rumah dan minim kesempatan berinteraksi sosial, khususnya dengan teman seumuran.

Kegiatan : Wawancara dengan Pemerintah Kota Tarakan
Hari, tanggal, waktu : Kamis, 5 November 2020, 13:00 – 14:00
Tempat : Zoom
Peserta : dr. Khairul (Walikota Tarakan), Khair Ranggi (Konsultan UCLG)

1. Kasus positif pertama COVID-19 di Kota Tarakan merupakan transmisi lokal dari warga yang 
sebelumnya melakukan perjalanan ke Jakarta. Ketika kemudian terjadi ledakan kasus yang 
berasal dari klister jamaah tabligh, Pemerintah Kota bersama dengan DPRD memutuskan untuk 
melakukan PSBB sejak 26 April 2020 hingga pertengahan Juni 2020. Pelonggaran PSBB mulai 
dilakukan pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli. Pemberlakukan AKB dilakukan sejak 1 Agustus 
2020.   

2. PSBB dinilai dapat menekan laju penyebaran terutama yang berasal dari luar kota Tarakan. 
Kota Tarakan terhubung dengan daerah lain yang memiliki laju infeksi tinggi, seperti Jakarta 
atau Surabaya, dan oleh karena itu penjagaan TNI/Polri di titik-titik masuk ke kota efektif untuk 
mencegah penyebaran di dalam Kota Tarakan. Namun upaya ini tidak berkelanjutan di tengah 
desakan ekonomi yang semakin meningkat. Laju penambahan kasus semakin melonjak setelah 
AKB, yakni hampir 300 kasus selama 3 bulan setelah pelonggaran. Pemkot Tarakan saat ini fokus 
untuk mengendalikan penyebaran di dalam kota.

3. Sebagian besar masyarakat Kota Tarakan memiliki kesadaran dan berperilaku patuh 
terhadap protokol kesehatan. Tokoh-tokoh agama ikut berkontribusi dengan memastikan dan 
menganjurkan pengikutnya untuk mematuhi protokol kesehatan selama berada di rumah ibadah. 
Berdasarkan observasi, kelompok pemuda merupakan kelompok yang memandang rendah risiko 
COVID-19 dan cenderung mengindahkan protokol kesehatan.

4. Kunci membangun kesadaran ada pada membuat kesamaan persepsi bahwa untuk menghadapi 
pandemi diperlukan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Permasalahannya, setiap orang 
memiliki tingkat kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. 

5. Strategi untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku sadar yang telah dilakukan oleh Pemkot 
Tarakan:

- Membuat surat edaran dan konsolidasi dengan majelis forum umat beragama, Kompinda, dan 
lembaga masyarakat;

- Di tingkat masyarakat membentuk RT Siaga. RT Siaga mengkondisikan lingkungan 
permukiman ketika ada warga yang perlu melakukan isolasi atau karantina mandiri serta 
bersama Satgas COVID-19 Kota mengawasi warga tersebut selama masa isolasi

- Mewajibkan perusahaan dengan pegawai yang melakukan perjalanan atau mengadakan 
pertemuan tatap muka untuk melakukan test swab.

- Menerbitkan Peraturan Wali Kota untuk menegakkan disiplin terhadap protokol kesehatan 



91Kesadaran Kolektif sebagai Kunci dalam Membangun Ketahanan 
Masyarakat Saat dan Pasca Pandemi COVID-19

disertai sanksi bagi yang melanggar. Bentuk sanksi antara lain hukuman fisik (misal: push up), 
sosial (misal: menyanyikan Indonesia Raya), serta denda dan peringatan bagi tempat usaha. 
Besar denda ditentukan berdasarkan jenis usaha.

6. WHO bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin berencana untuk melaksanakan survei 
persepsi risiko pada bulan November 2020. Survei ini akan menilai persepsi masyarakat terhadap 
kebijakan PSBB.

7. Terdapat tiga lapis perlindungan yang dinilai dapat membangun ketahanan terhadap pandemi 
melalui kesadaran dan perilaku sadar yakni nutrisi, perilaku, dan imunisasi. Sistem kesehatan 
telah memiliki protokol kesehatan yang pada prinsipnya mendorong terbangunnya tiga lapis 
perlindungan tersebut, misal melalui PHBS. Namun, ketahanan yang berkelanjutan memerlukan 
protokol kesehatan untuk mengakar menjadi perilaku dan bahkan menjadi budaya. Sistem 
infrastruktur (pemasangan PDAM terutama untuk MBR) dan sistem pendidikan (termasuk 
pendidikan di keluarga) yang mendorong perilaku higienis, bersih, dan sehat dapat menumbuhkan 
kesadaran dan perilaku sadar pandemi. Sehingga masyarakat menjadi lebih siap ketika pandemi 
terjadi dan lebih sedikit dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pandemi.
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