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Latar 
Belakang

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai dampak 
negatif terhadap pembangunan sektor kesehatan dan sektor 
non-kesehatan seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan 
kesejahteraan masyarakat. Dampak ini dengan tingkat keparahan 
yang berbeda menghantam berbagai lapisan masyarakat. 
Kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan 
atau mendekati garis kemiskinan adalah pihak yang mengalami 
dampak terburuk. 

Sebagai agenda global yang menargetkan berbagai aspek 
kehidupan manusia, kemajuan yang telah dicapai dalam berbagai 
sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terhenti oleh 
pandemi ini. Padahal, tenggat waktu bagi berbagai negara untuk 
mencapai berbagai komitmen TPB tersebut semakin mendekat. 

Pemerintah Indonesia menanggapi kondisi ini dengan 
menerapkan konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk 
mendorong keberlanjutan pembangunan di tengah berbagai 
upaya untuk meredam pandemi  (Ihsanuddin, 2020). 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. 
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Kaitan Antara 
Kesadaran Dan 

Pencapaian 
Tujuan 

Pembangunan 
Berkelanjutan

Meskipun Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada dasarnya fokus 
pada penerapan protokol kesehatan, pada kenyataannya hal ini 
membutuhkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap protokol 
dengan pelaksanaan kebijakan yang dapat mendukung pemulihan 
sosial-ekonomi (United Nations, 2020). 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 tersebut 
dapat dibangun dari pelaksanaan 11 tujuan TPB, 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). 
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Analisis 
Interaksi Agen, 

Sistem, dan 
Kelembagaan 

di Dalam 
Membangun 

Kesadaran 
Kolektif akan 

Risiko Covid-19

Pemanfaatan kerangka ketahanan untuk menilai korelasi antara 
strategi komunikasi, penciptaan lingkungan yang kondusif, 
karakteristik masyarakat, dan konteks lokal menunjukkan 
bahwa terdapat berlapis-lapis aspek yang perlu diperhitungkan 
untuk mencapai kesadaran kolektif dan perubahan perilaku. 
Pertimbangan atas ketiga elemen ketahanan, yaitu agen, sistem, 
dan kelembagaan (Tyler & Moench, 2012), tak dapat dilupakan 
dalam menyusun rekomendasi kerangka kebijakan yang dapat 
membangun kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan 
perilaku mereka secara efektif.

Agen

Agen adalah individu, rumah tangga, atau organisasi yang memiliki 
kapasitas untuk berinteraksi di dalam sistem serta mengambil 
keputusan atas informasi yang diterimanya (Tyler & Moench, 
2012). Agen dalam konteks pembangunan kesadaran COVID-19 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok yang berperan sebagai 
pembangun kesadaran, dan kelompok yang kesadarannya harus 
dibangun. Menciptakan figur (tokoh) sangatlah penting dalam 
membangun kesadaran. Tokoh akan mempengaruhi keyakinan, 
kepercayaan, penerimaan masyarakat, serta internalisasi informasi 
yang dibawa oleh tokoh tersebut. 

Tokoh dapat berasal dari latar belakang formal (pemerintah 
daerah, tokoh adat, guru, dan fasilitator) maupun latar belakang 
informal (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan influencer). Setiap 
kelompok masyarakat memiliki karakter atau ciri khusus yang 
membuat mereka hanya menghormati dan mendengarkan 
tokoh tertentu, dan kondisi ini harus dipertimbangkan ketika 
mengembangkan berbagai upaya pembangunan kesadaran.

Sistem 

Sistem adalah kelompok komponen yang saling terkait dan 
membentuk suatu mekanisme yang 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 harus mampu mengakomodasi aliran 
pasien dari kota menengah dan kecil di sekitarnya, sementara kota 
menengah dan kecil juga menghadapi potensi kapasitas berlebih 
saat jumlah kasus melonjak. Dalam kondisi ini, sistem kesehatan 
harus tetap mengalokasikan ruang bagi pasien non-COVID-19. 
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Terkait sistem pangan, pembatasan mobilitas pada masa pandemi 
telah mengganggu alur distribusi pangan. Akibatnya tidak hanya 
dirasakan oleh petani yang menderita akibat penurunan permintaan 
pasar, namun juga konsumen yang pasokan makanannya terganggu. 

Di samping sistem kesehatan dan pangan, dalam situasi pandemi, 
sistem Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) juga berperan 
penting sebagai sistem pendukung.Jika digunakan secara optimal, TIK 
dapat mengarahkan agen untuk mencapai kesadaran dan mengubah 
perilaku. Peran TIK pada masa pandemi meningkat drastis sebagai 
instrumen penyebarluasan informasi dan melakukan kegiatan sehari-
hari. Sistem ini tidak hanya membantu menjamin terus berjalannya 
sistem kesehatan dan pendidikan, namun juga memberikan alternatif 
lapangan kerja. 

Perkembangan pesat sektor perdagangan digital (e-commerce) yang 
didukung beragam layanan logistik juga dapat menjembatani pebisnis 
dan konsumen tanpa mengharuskan mereka meninggalkan 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 juga 
belum digunakan secara optimal oleh masyarakat untuk mencari atau 
memvalidasi informasi yang mereka peroleh.   

Kelembagaan

Kelembagaan adalah aspek yang mengkondisikan interaksi antara 
agen dan sistem dalam menuju ketahanan; keduanya dapat menjadi 
lingkungan pendukung atau justru penghambat untuk mencapai 
ketahanan. 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 dan ketahanan. 

Analisis menunjukkan 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 di area ini terkait dengan sumber 
daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan layanan 
kesehatan, akses layanan dan perlindungan kesehatan yang 
adil (termasuk di tempat kerja), dan juga aksesibilitas informasi 
kesehatan.
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ii. Kualitas hunian masyarakat dan sarana publik, termasuk akses 
berkelanjutan kepada air bersih dan layanan sanitasi, serta 
kemampuan rumah tangga untuk melakukan pembatasan sosial di 
rumah, lingkungan, dan fasilitas publik.

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

iv. Pelayanan pendidikan yang aman, kontinu, dan berorientasi ketahanan 
bencana; khususnya pemanfaatan infrastruktur TIK serta konteks 
ketahanan bencana ke dalam kurikulum sekolah.

v. Inklusivitas di dalam layanan TIK yang memungkinkan terjadinya 
interaksi sosial dengan tetap menjaga jarak sosial, membantu 
perpindahan kegiatan ekonomi luar jaringan atau luring (offline) 
menjadi daring (online), membantu penyebaran informasi, 
meningkatkan ruang untuk menjalankan proses partisipatif dan 
kebebasan berbicara. Di sisi lain, pemerintah juga perlu terus 
berupaya menyaring informasi yang berpotensi negatif terhadap 
ketahanan masyarakat. 

Kerajinan piring yang terbuat dari lidi di Kampung Ilir, Palembang, Sumsel.  
(Sumber: Bastian AS & Tim) 
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Rekomendasi 
Kebijakan

Mengingat kesadaran dan perubahan perilaku tidak hanya 
dibentuk oleh bagaimana pesan dan informasi dikomunikasikan, 
maka rekomendasi kebijakan berikut tidak hanya fokus pada 
strategi komunikasi saja, namun juga upaya untuk membangun 
ketahanan sosial-ekonomi di masyarakat. Strategi komunikasi 
tidak akan efektif dalam mengubah perilaku masyarakat tanpa 
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 suatu 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, serta 
melakukan proses iterasi dan adaptasi berdasarkan umpan balik 
dari proses evaluasi. 

Dengan sistem manajemen seperti ini, pemerintah daerah dapat 
melakukan realokasi anggaran yang sesuai dengan dinamika 
setempat. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga penyedia data 
akan sangat membantu untuk memperluas cakupan identifikasi. 
Perusahaan berbasis digital maupun teknologi finansial (seperti 
perusahaan peer-to-peer lending, sosiopreneur, pekerja informal, 
dsb) dapat dijadikan mitra untuk hal ini.

Pemerintah daerah dapat memperkaya dan mendigitalisasi data 
penerima manfaat saat ini dengan memakai basis data yang 
disediakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sistem adaptif 
dan kolaboratif ini akan melengkapi inisiatif Government-to-Person 
(G2P) 4.0 pemerintah pusat dengan mendukung arsitektur digital 
dari hulu ke hilir dalam program perlindungan sosial.

b. Diversifikasi sistem pangan lokal yang dapat mendorong 
terbangunnya kemandirian pangan dan peningkatan status 
gizi.

Ketahanan pangan lokal adalah hal yang krusial ketika aliran 
distribusi pangan terganggu akibat berbagai hal, seperti misalnya 
pembatasan mobilitas ketika pandemi COVID-19. Ketersediaan 
pasokan bahan makanan pokok bukan hanya kebutuhan dasar, 
namun juga menjamin kecukupan asupan gizi masyarakat, 
sehingga masyarakat memiliki sistem ketahanan tubuh yang 
kuat. Diversifikasi sistem pangan lokal juga akan membantu 
menciptakan ketahanan pangan ini. 
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Dua skema yang diajukan adalah pertanian keluarga dan lumbung 
pangan skala komunitas. Pertanian keluarga dapat didorong di 
wilayah perkotaan yang bergantung pada pasokan pangan eksternal. 
Sementara itu, lumbung pangan dapat dilaksanakan di berbagai 
jenis wilayah, dengan menyesuaikan konteks lokal. Kedua sistem ini 
mengharuskan pemerintah daerah untuk merumuskan panduan teknis 
dan kelembagaannya. Bila memungkinkan, pemerintah daerah bisa 
memberi insentif dalam bentuk bantuan modal (khususnya untuk 
sistem skala komunitas). 

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

Kebutuhan melakukan cuci tangan secara berkala adalah salah satu 
protokol kesehatan yang sering dikomunikasikan kepada 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 dalam jangka pendek. 

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 adalah 
fasilitasi komunitas, supaya penerima manfaat dapat menggunakan 
dan mengelola fasilitas dengan baik. 

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

Di dalam periode AKB, kegiatan ekonomi dilanjutkan kembali di tengah 
upaya menekan kurva COVID-19 di Indonesia. Pemerintah daerah telah 
menerbitkan peraturan mengenai protokol kesehatan di berbagai sektor 
ekonomi. Untuk membentuk ketahanan dalam jangka waktu lebih 
panjang, protokol kesehatan direkomendasikan menjadi salah satu 
syarat penerbitan izin, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maupun izin operasional 
(termasuk untuk sektor makanan dan minuman). 
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Tujuan inklusi protokol kesehatan ini adalah supaya pemohon izin 
menyusun kajian risiko dan rencana mitigasi pandemi mereka. 
Pemerintah daerah harus merumuskan dan mengkomunikasikan 
kerangka kajian risiko dan mitigasi untuk masing-masing jenis 
penerbitan izin. Kerangka risiko sekurangnya mencakup kegiatan 
dengan risiko penularan, persyaratan minimal, kelompok masyarakat 
rentan terpapar, dan mekanisme penularan yang mungkin terjadi. 
Sementara itu, rencana mitigasi dapat mencakup upaya pembatasan 
sosial, pengaturan jadwal karyawan, penyediaan fasilitas cuci tangan, 
dan sebagainya. Proses pengawasan dan penegakan yang ketat juga 
harus menjadi syarat 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 yang mencakup komunikasi risiko dan 
pelibatan masyarakat. Salah satu strategi di dalam panduan tersebut 
adalah analisis persepsi risiko dan aksi kolaboratif ke dalam sistem 
komunikasi dan pelibatan. Namun, belum banyak kota/kabupaten 
yang menggunakan analisis persepsi risiko untuk strategi komunikasi 
mereka.

Karenanya, penelitian ini mencoba menegaskan kembali pentingnya 
strategi komunikasi berbasis persepsi risiko, dan bagaimana hal ini 
meningkatkan efektivitas proses komunikasi. 

Strategi komunikasi yang disusun berdasarkan persepsi risiko 
diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk melancarkan 
aksi yang tepat sasaran serta efektif dan efisien dari sisi waktu dan 
biaya. 

Kualitas inheren dan pengaruh luar akan menentukan bagaimana 
seseorang memandang risiko dan 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 wajib dimasukkan dalam strategi 
komunikasi. Survei persepsi risiko juga harus mampu memberi  
informasi yang dibutuhkan untuk menyusun elemen tersebut. 
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Elemen-elemen tersebut adalah: i) konteks kesadaran yang ingin 
dibangun dan perubahan perilaku yang 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 disesuaikan 
konteks ini akan memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan 
strategi mereka, bergantung pada kondisi yang sedang mereka hadapi.

Suasana matahari terbit di Bendungan Batu Jai, 
Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat. 

(Sumber: Bastian AS & Tim) 
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Penutup

Daftar 
Pustaka

Berbagai rekomendasi kebijakan di atas sebenarnya bukan 
sepenuhnya baru. Sebagian bahkan sudah dilaksanakan sebelum 
pandemi COVID 19, sebagai bagian proses pembangunan 
ketahanan bencana. Situasi pandemi COVID-19 telah 
meningkatkan urgensi untuk memperkaya dan mempercepat 
pelaksanaan kebijakan semacam ini. 

Fokus dari seluruh rekomendasi ini adalah untuk memperkuat 
kerangka kebijakan sektoral dengan mengintegrasikan 
perspektif pembangunan ketahanan. Dalam kasus ini, penguatan 
dilaksanakan dengan menyasar sektor yang dianggap akan 
menciptakan efek domino positif terhadap pencapaian target 
kebijakan utama dan sektor pembangunan lainnya. 

Seluruh rekomendasi ini pada jangka panjang akan berkontribusi 
dalam menciptakan suatu masyarakat yang tidak hanya mampu 
beradaptasi dengan kondisi AKB, namun juga dapat bangkit 
kembali dan bertransformasi ketika menghadapi guncangan dan 
tekanan di masa depan.
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