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Perencanaan	komunikasi	adalah	proses	berbasis	bukti	dan	didorong	oleh	
penelitian.	 Pemahaman	 yang	 mendalam	 tentang	 lingkungan	 komunikasi	
kesehatan	 serta	 kebutuhan,	 preferensi,	 dan	 harapan	 audiens	 dan	 pemangku	
kepentingan	 utama	 tentang	masalah	 kesehatan	 dapat	menghasilkan	 intervensi	
multi-aspek	dan	dirancang	dengan	baik	yang	jauh	lebih	efektif	daripada	tunggal,	
sporadis,	dan	pendekatan	komunikasi	yang	terputus.	National	Cancer	Institute	at	
the	 National	 Institutes	 of	 Health	 menyatakan	 bahwa	 intervensi	 komunikasi	
kesehatan	 merupakan	 bagian	 dari	 upaya	 kesehatan	 masyarakat,	 perawatan	
kesehatan,	atau	pengembangan	masyarakat	yang	lebih	besar,	yang	terjadi	dalam	
banyak	kasus,	“sebuah	rencana	khusus	untuk	komponen	komunikasi	kesehatan	
diperlukan”	(Schiavo,	2014:283).	

Sayangnya	pengertian	perencanan	komunikasi	ini	tidak	dipahami	dengan	
baik	oleh	Kementrian	Kesehatan	Republik	 Indonesia	dalam	menghadapi	Covid-
19.	Sejak	awal,	menteri	kesehatan	Terawan	Agus	Putranto	cenderung	melakukan	
pengingkaran	 terhadap	 ancaman	 Covid-19.	 Media	 massa	 sejak	 awal	
mengingatkan	 kepada	 Kementrian	 Kesehatan	 untuk	membuka	 akses	 informasi	
mengenai	 Covid-19.	 Koran	 Tempo	 edisi	 8	Maret	 2020	menulis	 berita	 berjudul	
Terawan	ditengarai	Tutupi	Informasi	Soal	Corona.		

Koran	 Tempo	 membingkai	 berita	 bahwa	 menteri	 kesehatan	 tidak	
transparan	 dalam	memberi	 informasi	 kepada	 publik	 mengenai	 perkembangan	
penyebaran	virus.	Tempo	membingkai	berita	dengan	membuat	gambaran	bahwa	
Terawan	 menganggap	 enteng	 wabah	 Corona.	 Mengutip	 pernytaan	 anggota	
Ombudsman	 Republik	 Indonesia,	 Alvin	 Lie,	 pengelolaan	 komunikasi	 publik	
sangat	buruk	dan	aspek	pelayanan	kesehatan	pemerintah	belum	siap.	

Apa	 yang	 diberitakan	 Koran	 Tempo	 benar-benar	 terjadi.	 Buruknya	
komunikasi	 publik	 pemerintah,	 sejurus	 dengan	 ketidaksiapan	 fasilitas	
kesehatan,	menyebabkan	terciptanya	cluster	baru	penyebaran	Covid-19.	Korban	
jiwa	terus	berjatuhan,	termasuk	para	tenaga	medis	yang	menjadi	garda	terdepan	
melawan	 Covid-19.	 Tiadanya	 perencanaan	 komunikasi	 kesehatan	 menghadapi	
Covid-19	 menjadi	 pangkal	 dari	 persoalan	 buruknya	 komunikasi	 publik	
pemerintah.	

	

Dua	Tipe	Perencanaan	Komunikasi	

	

Renata	 Schiavo	 (2014:285)	 menyebutkan	 bahwa	 ada	 dua	 tipe	
perencanaan	 komunikasi,	 yaitu	 perencanaan	 tradisional	 dan	 perencanaan	
partisipatif	 Secara	 umum,	 perencanaan	 tradisional	 adalah	 terpusat,	 top	 down	



atau	 vertikal	 (dari	 atas	 ke	 bawah),	 teknis	 (dilakukan	 oleh	 para	 ahli),	 dan	
mengakui	 populasi	 tertentu	 sebagai	 objek	 yang	 akan	 mendapat	 manfaat	 dari	
rencana	tersebut.	

Sebaliknya,	 perencanaan	 partisipatif	 adalah	 terdesentralisasi,	bottom	up	
(dari	bawah	ke	atas),		horizontal	dan	disepakati,	berbasis	dialog,	demokratis,	dan	
mengakui	aktor	sosial	sebagai	subjek	aktif	dalam	pengembangan	mereka	sendiri	
(Dewan	Perencanaan	Nasional,	Kolombia,	2003).	

Namun,	 dalam	 melihat	 karakteristik	 perencanaan	 tradisional	 versus	
perencanaan	partisipatif,	penting	untuk	diingat	bahwa	kata	partisipasi	mungkin	
memiliki	 arti	 berbeda	 bagi	 orang,	 kelompok,	 atau	 budaya	 yang	 berbeda.	 Titik	
pertemuannya	 adalah	 bahwa	 secara	 ideal	 kelompok	 utama	 dan	 pemangku	
kepentingan	 harus	 selalu	 dilibatkan	 dalam	 penelitian,	 perencanaan,	
implementasi,	dan	evaluasi	program	komunikasi	kesehatan.	Perubahan	perilaku	
dan	sosial	selalu	lebih	mungkin	terjadi	jika	orang	menjadi	bagian	dari	proses	dan	
merasakan	 rasa	 memiliki	 dalam	 memprioritaskan	 masalah	 dan	 membentuk	
intervensi	kunci.		

Selain	 itu,	 ada	 situasi	 di	mana	 salah	 satu	dari	 dua	pendekatan	mungkin	
lebih	 cocok	untuk	mengatasi	masalah	kesehatan	 tertentu	atau	mencegah	krisis	
dan	membatasi	konsekuensi	negatifnya.	Sebagai	contoh,	"dalam	beberapa	kasus	
seperti	dalam	epidemi	dan	krisis	kesehatan	masyarakat	lainnya,	solusi	cepat	dan	
top-down	dapat	mencapai	hasil	positif"	(Waisbord,	2001:21).	

Dalam	kasus	Covid-19,	ada	kebutuhan	untuk	mengatasi	hal-hal	yang	tidak	
terduga.	 Untuk	 mengatasi	 hal	 ini,	 pendekatan	 ini	 tradisional	 seharusnya	 yang	
segera	 dijalankan	 oleh	 pemerintah.	 Sayangnya	 ini	 berlangsung	 dengan	 baik	 di	
tangan	 menteri	 kesehatan.	 Sikap	 menteri	 kesehatan	 yang	 cenderung	
menyepelekan	 Covid-19	 di	 masa	 pra	 dan	 awal	 pandemi	 telah	 menyebabkan	
kementrian	 yang	 paling	 bertanggung	 jawab	 dalam	 urusan	 kesehatan	 ini	 tidak	
segera	membuat	cetak	biru	perencanaan	komunikasi.	

Setelah	 wabah	 Covid	 berlalu,	 situasi	 normal	 baru	 (new	 normal)	 harus	
segera	 diisi	 dengan	 perencanaan	 partisipatif.	 Pertimbangannya	 adalah	 dengan	
perencanaan	 partisipatif	 yang	 maju	 akan	 membantu	 dengan	 penerimaan	 dan	
adopsi	 langkah-langkah	 yang	 direkomendasikan.	 Hal	 ini	 terutama	 jika	 fase	
perencanaan	tersebut	telah	melibatkan	masyarakat	dan	pemangku	kepentingan	
yang	 relevan	 dalam	 memutuskan	 protokol	 untuk	 pengambilan	 keputusan	 jika	
ada	 informasi	 dan	 kebutuhan	 tak	 terduga	 yang	 diperlukan	 dan	 tidak	
diperhitungkan	oleh	rencana.		

Secara	 keseluruhan,	 pendekatan	 partisipatif	 untuk	 perencanaan	
diposisikan	 lebih	baik	untuk	mencapai	hasil	perilaku	dan	sosial	 jangka	panjang	
dan	berkelanjutan	di	sebagian	besar	bidang	kesehatan	dan	pembangunan	sosial,	
dan	 untuk	mempersiapkan	 keadaan	 darurat	 kesehatan	masyarakat	 dan	wabah	
penyakit.	 	 Pandemi	 Covid-19	 memberi	 pelajaran	 berharga	 tentang	 perlunya	
perencanaan	komunikasi	yang	dikelola	baik	dalam	tata	kelola	kesehatan	dan	tata	
kelola	komunikasi	pemerintah.	
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