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Sambutan Rektor 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dinamika Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19, 
Sebuah Pengantar

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP. IPM.

Kegegabahan dalam menanggapi datangnya pandemi 
Covid-19, rasa percaya diri yang membabi buta dan akhirnya 
harus terkulai lemas menerima kenyataan, merupakan awal dari 
semua bentuk kegagapan dalam menangani pandemi. Informasi 
dan dis-informasi akhirnya telah mengubah pandemi yang 
pada mulanya merupakan narasi medis telah berubah menjadi 
narasi sosial yang liar menerabas dan memporak-porandakan 
rasionalitas manusia. 

Gugus Covid-19 yang dibentuk pemerintah seolah tidak 
berdaya dan berada dalam situasi gamang menghadapi dahsyatnya 
arus komunikasi yang dibingkai kecanggihan komunikasi digital. 
Kondisi ini justru diperparah dengan upaya-upaya pihak-pihak 
tertentu untuk sengaja membangun komunikasi bias dalam 
rangka menutupi kegagalan strategi menghadapi pandemi ini.

Dinamika Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19 akhirnya 
menguak tirai hitam model, strategi dan tata kelola komunikasi kita. 
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Kumpulan buah pikir dan telaah kritis  dari para pakar komunikasi 
yang terkandung dalam buku ini, sejatinya menguak dengan 
sangat gamblang, bahwa komunikasi adalah relung paling dalam 
menyampaikan suatu kebijakan dan informasi kepada masyarakat. 

Kemasan komunikasi menjadi satu dinamika tersendiri yang 
bisa bermakna aneka yang akan menjadi informasi positif ataukah 
informasi bengkok (dis-informasi) yang melanda semua aspek 
kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi bidang tembak para 
pakar komunikasi kali ini, seberapa dahsyat pandemi Covid-19 
ini telah menciptakan dinamika komunikasi di tengah kehidupan 
manusia Indonesia dalam rentang Maret – Juli 2020. Selamat 
membaca!

Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, MP. IPM.
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Kata Pengantar

Urgensi Komunikasi dalam Penanganan Pandemi 
Covid-19

Budi Dwi Arifianto

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak kerugian dalam 
berbagai bidang. Di bidang ekonomi, roda perekonomian tidak 
lagi bisa berputar dengan normal sebagai akibat dari pembatasan 
sosial. Di bidang sosial, budaya dan keagamaan, umat Islam tidak 
bisa merayakan dua hari raya dengan suka cita. Idul Fitri dan Idul 
Adha dirayakan dalam suasana yang berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Masjid yang biasanya ramai dengan anak-anak yang 
mengumandangkan takbir menjadi sepi. Di atas semuanya, implikasi 
dari pandemi Covid-19 adalah hilangnya nyawa dari para korban 
yang terpapar virus mematikan ini.

Bermula dari Kota Wuhan, di daratan China, Covid-19 
menebarkan ancaman nyatanya. Kampus tiba-tiba harus 
menghentikan perkuliahan di bulan Maret 2020. Kami di 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) cukup 
beruntung karena telah lama menerapkan pembelajaran daring 
melalui Sistem Pembelajaran Daring (Spada). Sistem yang kami 
namakan sebagai MyKlass, telah menjadi budaya bagi sebagian 
besar dosen. Dalam situasi normal, intensitas perkuliahan 
daring adalah empat puluh persen dari keseluruhan pertemuan. 
Ketika pandemi Covid-19 datang dengan tiba-tiba, kami tinggal 
menambah durasi perkuliahan daring.

Di Laboratorium Ilmu Komunikasi UMY, kami menyediakan 
beragam fasilitas untuk produksi video pembelajaran untuk 
para dosen. Bukan hanya dosen Ilmu Komunikasi, namun 
dosen-dosen lain dari berbagai program studi. Sebagaimana 
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yang disampaikan oleh Everett M. Rogers, seorang pakar Ilmu 
Komunikasi, yang menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu 
proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 
pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya 
terjadi saling pengertian yang mendalam. Produksi video untuk 
konten pembelajaran adalah usaha kami untuk pertukaran materi 
perkuliahan secara interaktif.

Selain aspek teknis Ilmu Komunikasi,  Laboratorium Ilmu 
Komunikasi UMY juga merambah pada aspek riset, kajian dan 
publikasi di bidang Ilmu Komunikasi. Penerbitan buku Dinamika 
Komunikasi dalam Pandemi Covid-19 oleh Laboratorium 
Ilmu Komunikasi  yang berada di bawah Program Studi Ilmu 
Komunikasi UMY ini adalah wujud nyatanya. Penerbitan buku 
ini adalah sebuah kajian tentang tata kelola komunikasi dalam 
menghadapi pandemi Covid-19. Dengan penerbitan buku ini, 
Laboratorium Ilmu Komunikasi UMY berkontribusi nyata dalam 
dharma perguruan tinggi Muhammadiyah.

Beragam artikel dalam buku ini dikembangkan dari kajian 
pustaka, kajian riset lapangan dan hasil diskusi dari serangkaian 
webinar yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi 
selama bulan April sampai dengan Juni. Apresiasi kami terhadap 
webinar yang tidak hanya berhenti dalam wacana lisan, namun 
berlanjut menjadi karya buku.  Selamat atas terbitnya buku 
Dinamika Komunikasi dalam Pandemi Covid-19 !

Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Koordinator Laboratorium Ilmu Komunikasi UMY

Budi Dwi Arifianto
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Digitalisasi Pandemi

Ayu Amalia

Wabah Coronavirus Disease-19 (Covid-19) yang merebak 
di Indonesia merupakan bencana virologi tak terduga, yang 
memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan berbagai cara, 
tidak terkecuali media yang dalam hal iini dipahami sebagai 
portal berita daring, yang beramai-ramai memberitakan wabah 
ini. Hal ini berangkat dari keingintahuan publik Indonesia akan 
beragam informasi seputar Covid-19 itu sendiri, mulai dari 
indikasi klinis, cara pengobatan, bahkan pengamatan lingkungan 
yang memungkinkan warga suatu daerah mengetahui jumlah dan 
mobilitas pengidap Covid-19 di lingkungannya. Keingintahuan 
publik di awal pandemi Covid-19 inilah yang membuat 
peningkatan kunjungan ke beberapa portal berita daring, seperti 
halnya yang terjadi pada kunjungan ke Detik.com; Tribunnews.
com; Kompas.com; Liputan6.com, dan Suara.com (Mulyawan, 
2020), sebagaimana diindikasikan oleh grafik 1 berikut.

Gambar 1. Akumulasi trafik kunjungan ke 5 portal berita daring di 
Indonesia (Mulyawan, 2020).
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Indikasi meningkatnya kunjungan portal berita daring, 
terdeteksi sejak Januari 2020, meski sempat mengalami 
penurunan pada Februari 2020, akhirnya kembali meningkat 
pada Maret 2020 sejak Presiden resmi menghimbau masyarakat 
untuk belajar, bekerja dan beribadah dari rumah serta melakukan 
social distancing. (Imbauan Jokowi terkait Covid-19, dari Kerja 
dari Rumah hingga Ingatkan Social Distancing. 2020, March 
16). Mengemukanya Covid-19 sebagai informasi yang menyita 
perhatian publik, menginisiasi beberapa portal berita daring yang 
andil dalam perkembangan isu ini dengan memformulasikan 
dasbor statistik Covid-19 yang diperbarui secara berkala baik 
dalam skala nasional, maupun regional. Portal berita daring arus 
utama seperti Kompas, CNN Indonesia, Detik dan Liputan6 
menambahkan dasbor statistik Covid-19 pada halaman web 
masing-masing. Covid-19 yang populer dengan ‘Corona’ menjadi 
kata kunci yang paling diminati pada mesin pencari yang 
terkoneksi dengan internet. 

Gambar 2. Grafik volume pencarian kata kunci ‘Corona’ pada mesin 
pencari Google (Mulyawan, 2020).
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Big Data 
Grafik yang menunjukkan akumulasi trafik kunjungan pada 

halaman web tertentu dan volume pencarian pada mesin pencari 
tersebut dapat direalisasikan berkat adanya pengelolaan sistem 
informasi yang digunakan untuk mengolah sekumpulan data 
dalam jumlah masif yang didapat dari para pengguna internet 
yang dikenal dengan Big Data. Era big data ini memungkinkan 
manajemen trafik akses internet dapat diolah menjadi data yang 
memiliki valuasi, seperti halnya data yang ditunjukkan oleh grafik 
1 (satu) dan grafik 2 (dua) tersebut, dengan merujuk pada kata 
kunci atau halaman web yang spesifik, data yang dihasilkan dapat 
memiliki nilai kegunaan. 

Big data1 dijelaskan sebagai “very large sets of data that are 
produced by people using the internet, and that can only by stored, 
understood, and used with the help pf special tools and methods.” 

Berangkat dari pemahaman tersebut, big data merupakan 
data yang dihimpun dari pengguna internet secara luas, dan 
sifatnya cenderung organik, mengingat koneksi internet melayani 
berbagai macam fungsi dari beragam level penggunanya. Big 
data secara fundamental dapat dinilai sebagai “Big Data is the 
Information asset characterized by such a High Volume, Velocity 
and Variety to require specific Technology and Analytical Methods 
for its transformation into Value”. (De Mauro et al., 2016). Paralel 
dengan hal tersebut, secara fungsional oleh salah satu korporasi 
global dalam bisnis manajemen Big Data2, dipahami sebagai 
“is high-volume, high-velocity and/or high-variety information 
assets that demand cost-effective, innovative forms of information 
processing that enable enhanced insight, decision making, and 
process automation.” . Pemanfaatan Big Data secara progresif dapat 

1 Definisi Big Data dari Cambridge Dictionary dapat diakses di https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big-data

2 Definisi Big Data dari Gartner Glossary dapat diakses di https://www.gartner.
com/en/information-technology/glossary/big-data
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membantu menyederhanakan birokrasi dan (aturan) prosedural, 
terutama berkenaan dengan perihal darurat yang membutuhkan 
pengambilan keputusan yang strategi dalam waktu singkat, 
karena adanya otomatisasi dan efisiensi. 

Impelementasi pengelolaan big data dalam masa tanggap darurat 
bencana Covid-19 salah satunya terkait dengan pemanfaatan media 
sosial sebagai media baru yang populer di kalangan warga net, yang 
diklaim oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam 
Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet pada tahun 2018, 
bahwa akses media sosial adalah alasan pengguna memanfaatkan 
teknolog internet, sebanyak 19,1 % dari 171,17 juta pengguna internet 
di Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019). 
Pengguna media sosial umumnya familiar dengan beragam format 
(platform) media sosial, baik yang berbasis video & photo sharing 
seperti halnya Instagram, Pinterest, YouTube kemudian social 
networking seperti Facebook, dan yang berkonsep microblogging 
yaitu Twitter. 

Media Sosial Indonesia dalam Era Big Data
Stat Counter3 milik Global Stats, pada Juni 2020, melaporkan 

setidaknya 6 (enam) platform media sosial yang populer 
digunakan oleh pengguna internet Indonesia, YouTube sebanyak 
44,82% pengguna internet, Facebook dalam besaran 33,35%, 
Pinterest pada angka 10,03%, Twitter di bilangan 6,06%, Instagram 
menunjukkan 5,27% pengguna, dan yang terakhir Tumblr 
masih mengindikasikan jumlah pengguna 0,27%. Pengguna 
harianTwitter di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, 
semula 134 juta menjadi 166 juta pada 2019 lalu, data tersebut 
dikemukakan oleh CEO Twitter, Jack Dorsey, lebih lanjut Dorsey 
mengklaim bahwa Twitter digunakan untuk mendapatkan 
informasi terbaru (Jati, 2020).

3  Social Media Stats Indonesia periode Juni 2019 – Juni 2020 dapat diakses di 
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/indonesia 
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Pandemi Covid-19 ini secara bertahap mendorong perubahan 
kebiasaan dan perilaku masyarakat Indonesia, yang secara tidak 
langsung berdampak pada pemanfaatan koneksi internet yang 
meningkat sebanyak 40 % selama masa permberlakuan Work From 
Home secara masif di Indonesia (CNN Indonesia, 2020). Penambahan 
volume penggunaan internet tersebut selain karena adanya 
perubahan konteks ruang lingkup untuk bekerja, dan melakukan 
aktivitas akademis bagi siswa dan mahasiswa, ditengarai juga karena 
adanya pengelola digital platform seperti media sosial yang responsif 
terhadap perkembangan baru ini, tergerak untuk menyediakan ruang 
akses informasi (terbaru) pandemi Covid-19 untuk penggunanya. 

Pengembang Twitter Global, pada 24 Maret 2020 
meluncurkan fitur Event Page untuk memberikan informasi 
resmi dan terpercaya terkait pandemi Covid-19 secara real time 
yang merujuk pada informasi yang dirilis oleh lembaga/pejabat 
pemerintah, masyarakat, dan media (Yudhawiranata, 2020). 
Pengembang Twitter di Indonesia menyadari akan potensi 
pengawasan lingkungan (neighborhood surveillance) ini dan 
menindaklanjutinya dengan menginisiasi penanda pencarian 
#coronavirus yang memunculkan informasi dari lembaga yang 
berwenang mengadakan koordinasi terkait Pandemi Covid-19, 
seperti Kementerian Kesehatan RI (@KemenkesRI), Kementerian 
Komunikasi dan Informatika RI (@kemkominfo). 

Twitter juga bekerjasama dengan komunitas warga net 
berbasid digital dan non-profit bernama ‘Kawal Covid-19’ 
(@kawalcovid19) yang terdiri atas praktisi kesehatan dan 
profesional. Strategi-strategi tersebut diimplementasikan oleh 
pengembang Twitter karena adanya potensi ekspnasi data dan 
kegunaannya dalam era Big Data yang dapat dimanfaatkan secara 
optimal untuk mendukung penelitian terkait darurat kesehatan 
di masyarakat secara luas, dengan membuka akses data melalui 
‘Pusat Kajian Penelitian’ (Twitter Data for Academic Research) dan 
penggunaan tanda #DataForGood pada platform Twitter. 
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Twitter dan Pengawasan Lingkungan
Teknologi media sosial secara fundamental menyediakan 

cakupan dan jangkauan kepada publik yang spesifik atau 
sesuai karakteristik tujuan penyebarluasan informasi. Media 
sosial memungkinkan terjadinya distribusi informasi yang 
terdesentralisasi, namun pada saat yang sama telah memiliki 
jaringan tersendiri, dengan jutaan pengguna di berbagai titik 
temu produksi dan konsumsi informasi (Boyd & Ellison, 2007). 

‘Jangkauan’ media sosial dapat dijadikan indikator potensi 
ekspansi dan distribusi informasi yang diproduksi, disebarluaskan, 
dan dikonsumsi oleh penggunanya sendiri, hal ini merupakan 
potensi terwujudnya pengawasan lingkungan (neighborhood 
surveillance) yang dapat dilakukan secara mandiri, progresif dan 
berkesinambungan, selama terdapat isu yang menjadi perhatian 
publik sebagai pengguna media sosial. Pengawasan lingkungan 
dengan memanfaatkan media sosial sangat berpotensi dilakukan 
bagi sistem peringatan dini bencana, terbukti pada beberapa 
peristiwa kebencanaan seperti erupsi gunung Merapi tahun 2010, 
dengan akun Twitter Jalin Merapi (@jalinmerapi) sebagai salah 
satu pionir yang menginformasikan aktivitas seismik Merapi 
secara berkala di saat informasi media dan pemerintah terkendala. 

Belajar dari hal tersebut lembaga pemerintah yang berkenaan 
dengan kebencanaan dan klimatologi seperti BPPTKG (Balai 
Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan 
Geologi) dan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika) mengembangkan sistem penginformasian bencana 
yang resmi dan terstruktur kepada masyarakat melalui Twitter 
masing-masing, yaitu @BPPTKG (157.400 pengikut, per Juli 
2020) dan @infoBMKG (5 juta pengikut, per Juli 2020), mengingat 
karakter informasi yang disampaikan adalah informasi yang 
mendesak dan gegas untuk segera disebarluaskan kepada warga 
net. Hal tersebut merupakan implementasi pertanggungjawaban 
sosial lembaga pemerintah untuk memberikan informasi publik 
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seluas-luasnya kepada warga net, khususnya informasi yang 
berkaitan dengan kebencanaan.

Digitalisasi Informasi Publik sebagai Sarana Pengawasan 
Lingkungan 

Penelitian terkait pemanfaatan media sosial oleh pemerintah 
untuk menyampaikan informasi yang mendesak dalam situasi 
kebencanaan dilakukan oleh (Chatfield et al., 2013) yang 
menelaah sistem peringatan dini yang diimplementasikan 
BMKG via Twitter terkait dengan bencana Gempa Bumi dan 
Tsunami Samudera Hindia yang salah satunya melanda wilayah 
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2004. Penelitian 
oleh (Vieweg et al., 2010) yang mengidentifikasi informasi 
pengguna Twitter terhadap pengembangan kesadaran situasional 
(situational awareness) pada dua peristiwa bencana yang terjadi 
di AS pada 2009 dan 2010. 

Pandemi Covid-19 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai 
bencana nasional dengan ditandatanginya Keputusan Presiden 
No. 12 Tahun 2020 tentang ‘Penetapan Bencana Nonalam 
Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional’ pada 13 April 
2020. Hal yang serupa dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah 
pada 2 April 2020 melalui akun Twitter resmi Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah (@provjateng) dengan memanfaatkan 
tanda #BersamaLawanCorona, yang diikuti dengan peresmian 
penambahan fitur chatbot, pada layanan Direct Message (DM) 
Twitter. Fitur chatbot (Chatter Bot) sendiri dapat dipahami 
sebagai fitur perespon otomatis (auto-responder) yang berfungsi 
menggantikan pusat informasi, hotline, maupun halaman FAQ 
(Frequently Asked Questions) yang pada umumnya difungsikan 
untuk merespon kebutuhan informasi masyarakat terkait isu 
tertentu, paralel dengan hasil riset yang mengidentifikasi chatbot 
sebagai agen intelijen yang dapat berinteraksi melalui percakapan 
dengan pengguna, dengan menggunakan teks ataupun audio. 
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(Sánchez-Díaz et al., 2018) secara spesifik, Twitter chatbot (Twitter 
bot) dapat difungsikan untuk merespon secara non-programmable 
(random) atas input (pertanyaan) yang ditujukan kepadanya yang 
tercatat sejak tahun 2007 digunakan untuk merespon percakapan 
online. (Tsvetkova et al., 2017). 

Menanggapi Pandemi Covid-19, chatbot difungsikan sebagai 
bagian dari layanan Posko Terpadu Pencegahan dan Penanganan 
Pandemi Covid-19 Prov. Jawa Tengah, khususnya bagian dari akun 
Twitter resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (@provjateng). 

Gambar 3. Tampilan menu utama layanan Direct Message akun Twitter 
@provjateng merespon pandemi Covid-19

(Sumber: http://twitter.com/provjateng).

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam Twitter @
provjateng khusus tanggap darurat pandemi Covid-19 dapat 
berinteraksi dengan masyarakat pengguna media sosial, ditampilkan 
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dalam video singkat yang disisipkan sebagai pembuka layana. Direct 
message menghimbau warga net untuk dapat berkontribusi dalam 
upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Kampanye 
digital yang cukup progresif ini memungkinkan pengguna Twitter 
untuk dapat mengetahui informasi seputar Covid-19, berupa 
statistik, gejala, cara penaganan, melakukan deteksi mandiri, ataupun 
melaporkan diri lewat menu utama pada layanan chatbot, lebih lanjut 
warga net juga dapat melakukan pengawasan lingkungan dengan 
menangktifkan deteksi lokasi untuk mengetahui jumlah pengidap 
Covid-19 di sekitarnya agar tetap konsisten melakukan physical 
dan social distancing yang dianjurkan oleh profesional medis dan 
pemerintah selama ini. 

Gambar 4. Tampilan menu tambahan pada layanan Direct Message akun 
Twitter @provjateng Merespon Pandemi Covid-19

(Sumber: http://twitter.com/provjateng).
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Implikasi
Tanggap darurat bencana memerlukan kontribusi yang 

komprehensif melibatkan berbagai pihak secara progresif 
dan kontinyu. Pandemi Covid-19 ini menjadi masa penentu 
penerapan efisiensi birokrasi dengan menampilkan informasi 
publik yang berbasis data riil dan aktual sekaligus melibatkan 
warga masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang 
terjangkau yaitu media sosial. 

Digitalisasi informasi dapat menjadi alternatif produksi dan 
distribusi informasi yang menjadi hak konsumsi masyarakat akan 
dapat mengurangi rangkaian kesalahpahaman yang diinisiasi 
oleh adanya misinformasi baik yang intensional ataupun tidak, 
sehingga masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam 
melakukan pengawasan lingkungan berdasarkan data yang 
disampaikan pemerintah dan terbuka untuk akses publik yang 
dapat meminimalisir potensi penyebarluasan bencana dan 
meminimalisir dampak bencana tersebut.
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