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MENURUNNYA PENGGUNAAN TRANSPORTASI 

PUBLIK SELAMA MASA PADEMIK COVID-19  
Menurut Badan Pencemaran Udara, Indeks Standar 

Pencemaran Udara merupakan angka yang masih 

memerlukan satuan yang menggambarkan kondisi 

kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 

Pencemaran udara di kota-kota besar secara umum 

70% bersumber dari transportasi yaitu emisi 

kendaraan bermotor (Hidayat, A. dan Syafitri, S. D, 

2016). Di Indonesia pertumbuhan jumlah kendaraan 

bermotor di DKI Jakarta mencapai 6,48% yaitu 

sekitar 20 ribu kendaraan bermotor (BPS, 2018), 

sedangkan di Thailand mencapai 17 ribu kendaraan 

bermotor (UNESCAP, 2018). Selain itu, pengaruh 

pencemaran udara di kedua kota besar tersebut juga 

tidak hanya berdampak pada peningkatan 

kemacetan lalu lintas, tetapi juga berdampak pada 

perekonomian dan kesehatan (Shah et al., 2013, 

2013).  

Pada tahun 2019 merupakan puncak pencemaran 

udara tertinggi di DKI Jakarta, mengakibatkan protes 

massa dan aksi bilateral antara beberapa negara 

tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Namun hal 

tersebut segera berubah dengan munculnya virus 
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yang disebut virus corona pada akhir tahun 2019 lalu. 

Padahal DKI Jakarta mengalami penundaan instruksi 

untuk merespon pandemi global yang terjadi di 

beberapa negara di dunia. Dengan munculnya 

pandemi global ini juga berdampak baik pada 

peningkatan kualitas udara di DKI Jakarta meskipun 

belum ada perubahan yang baik pada faktor 

kesehatan masyarakat. 

DKI Jakarta memiliki masalah pada Kesehatan 

udara, bahwa kemacetan lalu lintas merupakan hal 

terburuk pertama yang meningkatkan angka 

pencemaran yang lebih tinggi. DKI Jakarta termasuk 

kota terpolusi kelima di Asia Tenggara setelah kota 

bangkok, hal ini hampir sama mengenai jumlah 

penduduk di DKI Jakarta yang hampir sama rata-rata 

(AQI, 2019). Tetapi pemerintah Indonesia tampaknya 

enggan untuk mengakui masalah tersebut (Lamb, 

2019). Namun, DKI Jakarta melakukan 

pembenahan, karena pemerintah Indonesia yang 

paling banyak mengambil kebijakan tetap tinggal di 

rumah untuk mencegah dan mengurangi penyebaran 

Covid-19 di semua lini, kualitas udara DKI Jakarta 

sedikit membaik (Aqil, 2020). Badan Lingkungan 

Hidup DKI Jakarta melaporkan bahwa kualitas udara 

telah membaik sejak adanya perintah jarak fisik, 



6 | C i t i z e n  R e s p o n s e  
 

mendesak dinas untuk menghentikan operasional 

dan membatasi pekerjaan angkutan umum sejak 23 

Maret sebagai bagian dari penanggulangan darurat 

Covid19 (Yuwono, BE, & Sari, M., 2020) . Menurut 

data badan lingkungan, konsentrasi materi partikel 

PM 2.5, partikel polutan yang dapat terhirup dengan 

diameter kurang dari 2,5 mikrometer berada di 

bawah 40 mikrogram meter kubik turun dari lebih dari 

60 mcg / cbm (AQI, 2020). 

Oleh karena itu, pencegahan COVID-19 berdampak 

pada kualitas pencemaran udara terutama dalam 

penurunan penggunaan transportasi umum maupun 

pribadi, tentunya pemerintah memiliki kewenangan 

untuk mengambil keputusan untuk membangun 

peningkatan kualitas pencemaran udara daripada 

mencegah penyebaran COVID-19. 19. Artikel ini 

akan menjelaskan wajah sebelum dan sesudah virus 

corona mempengaruhi kualitas udara. Di samping 

semua efek yang datang, pemerintah memiliki 

tangan mereka untuk membuatnya bekerja alih-alih 

mencegah penyebaran covid-19 di semua lini antara 

DKI Jakarta. Artikel ini juga akan menunjukkan 

kepada Anda pencapaian kualitas udara sehat yang 

baik secara signifikan dan penurunan polusi udara 

berbahaya di kedua kota tersebut, sekaligus 
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menemukan tindakan pemerintah untuk 

membuatnya bekerja dalam waktu yang bersamaan. 

 Peristiwa alam yang berkontribusi terhadap 

pencemaran meliputi aktivitas gunung berapi, 

kebakaran hutan, dan badai (Purnomo, E. P., Anand, 

P. B., & Choi, J. W., 2018). Sumber pencemaran 

udara dapat berasal dari alam dan aktivitas manusia 

termasuk pembakaran atau penyebaran debu 

(Nugraha, 2020). Banyak ahli geografi menganggap 

kita berada di Antroposen, yang mengacu pada era 

di mana karakteristik dasar dan faktor lingkungan 

planet kita secara langsung dipengaruhi oleh 

aktivitas manusia (Previdi et al., 2013; Arneth et al., 

2010; Bard et al. ., 2010; Bos et al., 2005). Tantangan 

Pencemaran Udara di Daerah Perkotaan 

Berkepadatan Tinggi Selama 150 tahun terakhir 

sejak revolusi industri pertama di abad ke-19, Bumi 

dan lingkungannya telah secara signifikan 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Baik polusi udara 

maupun lingkungan perkotaan adalah produk dari 

aktivitas manusia (Nowak, Crane & Stevens, 2006). 

Untuk menentukan tingkat nilai indeks standar 

pencemaran udara yang diterapkan oleh beberapa 

negara, perlu adanya kategori dan klasifikasi dari 

berbagai tingkat pencemaran udara di dunia. 
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Beberapa negara telah menggunakan nilai indeks 

standar pencemaran udara yang diterapkan WAQI, 

baik sebagai perlombaan dalam menentukan tingkat 

pencemaran udara di suatu negara maupun di kota 

tertentu. Berikut nilai indeks standar pencemaran 

udara yang dikeluarkan oleh WAQI (2019) 

Kualitas Udara Menurut WAQI 

Kualifikasi 
Udara 

Nilai  Bahaya bagi Kesehatan Publik 

Baik 0-50 Kualitas udara memuaskan dengan 
sedikit atau tanpa risiko bagi 
masyarakat 

Sedang 51-
100 

Kualitas udara yang buruk, beberapa 
individu yang sensitif dapat 
mengalami beberapa masalah 

Tidak Sehat ( 
bagi beberapa 
golongan yang 
memiliki 
sensitifitas 
pneumonia) 

101-
150 

Subjek yang tergolong kelompok 
sensitif dapat mengalami efek gejala 
yang membahayakan kesehatannya 

Tidak Sehat 150-
200 

Semua subjek mungkin mulai 
mengalami efek kesehatan. Anggota 
kelompok sensitif mungkin mengalami 
risiko kesehatan besar. 

Sangat Tidak 
Sehat 

201-
300 

Peringatan negara: semua pihak 
mungkin menghadapi risiko 
kesehatan yang signifikan 

Membahayakan >300 Keadaan darurat. Semua penghuni 
dapat terpapar risiko kesehatan 
dengan probabilitas tinggi 

Sumber: WAQI 2020 

Dengan kata lain bentuk spasial itu sendiri tidak 

terpengaruh oleh lingkungan angin atau polusi udara 

dan semata-mata merupakan produk dari aktivitas 

manusia (Chirasophon & Pochanart, 2020). Karena 

di pantry, ada aktivitas memasak yang bisa 

meningkatkan kadar CO dan CO2 di udara. Infeksi 

pada sistem pernapasan adalah dampak kesehatan 

yang paling sering disebabkan oleh polusi udara 
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yang berasal dari peristiwa alam dan aktivitas 

manusia. Beberapa kegiatan pencegahan tersebut 

antara lain membuat regulasi untuk mengurangi 

emisi pencemaran udara diantaranya pengaturan 

kawasan dilarang merokok, pengaturan nilai ambang 

batas emisi kendaraan, pemantauan emisi, 

pemeliharaan kendaraan, penegakan emisi industri, 

proyek angkutan cepat massal di beberapa negara 

besar. kota, dan meningkatkan energi dari sumber 

terbarukan. Variasi harian, mingguan, dan bulanan 

masing-masing polutan dapat dikaitkan dengan 

aktivitas perkotaan, berbeda menurut sumber lokasi 

dan waktu emisi, sedangkan variasi bulanan dapat 

juga menunjukkan pengaruh kondisi cuaca terhadap 

karakteristik polutan. Perbedaan jumlah jam puncak 

tersebut berarti bahwa lokalitas seperti intensitas lalu 

lintas, aktivitas perkotaan, dan kondisi meteorologi 

setempat di setiap wilayah kemungkinan berperan 

dalam menentukan karakteristik konsentrasi bahan 

partikulat di setiap stasiun. 

Secara umum, selain faktor kendaraan dan aktivitas 

manusia, faktor meteorologis juga sangat 

mempengaruhi konsentrasi PM2.5, misalnya ketika 

suhu udara naik dan kecepatan angin relatif kuat, 

maka polutan juga akan dilakukan untuk menyebar 
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hingga kondisi angin mencapai minimum. kecepatan 

atau ketenangan (Chirasophon & Pochanart, 2020). 

Mengingat bahwa polusi udara menyebabkan lebih 

dari empat juta kematian dini setiap tahun, 

penurunan polusi udara sebagai respons terhadap 

perubahan aktivitas menegaskan bahwa pemerintah 

memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas 

udara melalui perubahan kebijakan (He, G., Pan, Y., 

& Tanaka, T., 2020). 

 Pandemi COVID-19 mengungkapkan betapa 

seriusnya pemerintah mengambil tanggung jawab ini 

dan bahwa membatasi aktivitas untuk membatasi 

penyebaran patogen dapat menimbulkan dampak 

kesehatan masyarakat lainnya. Agen gabungan ini 

memiliki aktivitas in vitro melawan SARS-CoV dan 

tampaknya memiliki aktivitas melawan MERS-CoV 

dalam penelitian hewan. Meskipun demikian, 

lockdown telah menghentikan cukup signifikan 

semua bentuk transportasi (penerbangan, kereta api, 

mobil), pabrik, toko, pasar, dan kegiatan ekonomi 

dan sosial lainnya. 

 Berdasarkan data TomTom Traffic Index, tingkat 

kemacetan di Jakarta saat menerapkan kebijakan 

pemerintah tinggal dirumah berkurang hingga 50%. 

Misalnya, saat jam sibuk sekitar pukul 17.00, 
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kemacetan bisa mencapai 88%. Namun pada April 

2020, kemacetan lalu lintas hanya 19%, artinya 

terjadi penurunan dan peningkatan kualitas udara di 

Jakarta sebesar 69% (Lumbanrau, 2020). Hal yang 

sama juga ditemukan di Kota Bangkok, dimana pada 

tahun 2019 tingkat pencemaran udaranya mencapai 

53%, dan mengalami peningkatan sebesar 15%. 

Sejak kemunculan virus Covid-19, jutaan orang telah 

berlindung di tempat untuk mencegah penyebaran 

virus Corona demi kepentingan kesehatan 

masyarakat, uji coba kualitas udara tak sengaja 

terbesar yang sedang berlangsung. Sejak ini dimulai 

pada tahun 2020 di kota-kota di seluruh dunia, jumlah 

kita yang belum pernah bepergian, tinggal di rumah 

setelah bekerja, dan membatasi aktivitas kita tidak 

seperti sebelumnya, dampaknya terhadap kualitas 

udara menjadi jelas. Hari Bumi ini, pencapaian 

seperti itu tampak pahit: bahwa peningkatan kualitas 

udara yang fenomenal bertepatan dengan hilangnya 

jutaan pekerjaan dan ribuan nyawa setelah pandemi 

global terbesar saat ini. 

 Mengenai wabah virus covid-19 di berbagai lini 

masyarakat, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah 

mengeluarkan kebijakan pemerintah yang perlu 

diantisipasi oleh masyarakat. Kebijakan yang muncul 
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akibat wabah virus corona dapat dilihat dengan 

penutupan beberapa akses jalan dalam waktu 

tertentu, pembatasan jumlah angkutan, pembatasan 

jam operasional angkutan, yang tentunya merupakan 

kebijakan untuk menahan laju masyarakat. aktivitas 

untuk keluar rumah. Kebijakan ini disebut 

Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Dengan 

berlakunya regulasi PSBB ini maka akan dilakukan 

upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 ke 

berbagai daerah, sehingga masyarakat yang tinggal 

di wilayah tersebut dapat terhindar dari wabah 

tersebut. 

Kebijakan PSBB ini telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina 

Kesehatan yang mengatur mengenai Karantina 

Kesehatan di Pintu Masuk dan di daerah melalui 

kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko 

Kesehatan Masyarakat baik transportasi, orang, 

barang, dan lingkungan, serta lingkungan. 

tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan 

masyarakat. Kemudian pemerintah juga memberikan 

layanan khusus yang bisa diakses masyarakat terkait 

penyebaran virus corona guna menghindari 

kepanikan masyarakat akibat berita hoax yang sudah 

beredar di masyarakat. Merujuk pada UU ITE, dalam 
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Pasal 45A ayat (1), setiap orang yang dengan 

sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara 

selama enam tahun dan denda paling banyak Rp1 

miliar. 

Kegiatan PSBB merupakan kebijakan Gubernur DKI 

Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang 

Pemberhentian Sementara Ibadah dan Kegiatan 

Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Rangka 

Mencegah Penyebaran Penyakit Virus Corona 

(COVID-19). Dengan diberlakukannya kebijakan 

PSBB kepada seluruh lapisan masyarakat, tentunya 

akan timbul dampak positif yang ditimbulkan yaitu 

pemerintah dapat menekan jumlah penduduk yang 

terkena virus covid-19 dengan upaya mengurangi 

kegiatan di luar menjaga risiko penularan yang tinggi. 

Selain itu dampak positif lain yang muncul secara 

tidak langsung yaitu mengurangi pencemaran udara, 

mengingat jumlah pengguna di DKI Jakarta cukup 

tinggi (Datagrafis DKI Jakarta, 2020). Berikut ini 

adalah data yang menunjukkan dampak positif 

munculnya Covid-19 dan penerapan PSBB dalam 

meningkatkan pencemaran kualitas udara menjadi 

lebih baik di tahun 2020. 

Kualitas Udara pada Bulan April-Mei 2020 
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Sumber: Polusi Indeks Udara IQ, 2020 

Jika membandingkan pengaruh Covid-19 terhadap 

penggunaan transportasi di Jakarta pada tanggal 29 

April hingga 5 Mei 2020 menunjukkan angka yang 

sangat signifikan baik, dampak positif dari maraknya 

Covid-19 juga berpengaruh terhadap kesehatan 

masyarakat dimana masyarakatnya berada. DKI 

Jakarta memiliki tingkat penyakit yang tinggi. 

Pneumonia tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 

adalah 902.886 orang yang disebabkan oleh 

pengaruh pencemaran udara (Riskesdas, 2019). 

Gambar 3. Tingkat Penggunaan Angkutan Umum 

di Jakarta pada 29 April - 5 Mei 2020 

 

Sumber: diolah oleh penulis (2020) 
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Mengenai tingkat penggunaan transportasi umum di 

Jakarta pada tanggal 29 April - 5 Mei 2020, ini 

ditujukan pada penurunan yang sangat signifikan 

dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dilihat dari 

segi polusi udara dan transportasi, ini adalah catatan 

terbaik dalam sejarah bahwa DKI Pemprov DKI 

Jakarta sudah mampu mengatasi masalah 

pencemaran udara. Upaya lain yang dilakukan 

pemerintah selain lockdown juga menyiapkan hand 

sanitizer di beberapa tempat umum untuk digunakan 

masyarakat setelah kontak dan selalu mengingatkan 

untuk mencuci tangan agar tidak masuk ke tubuh 

virus. 
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PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA TANGGAP COVID-19 
Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan 

secara teoritis menurut Thoha dalam Kurniawan, memiliki 

tiga fungsi utama sebagai pelayan publik atau public 

servant, diantaranya : a) Fungsi Pelayan Masyarakat atau 

Public Servant Function, b) Fungsi Pembangunan atau 

Development Function, c) Fungsi Perlindungan atau 

Protection Function. Dalam menyediakan layanan publik, 

pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik dengan 

memperhatikan asas ekonomis, efektif, efisien serta 

akuntabel. Pemerintah pusat dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik 

dibantu oleh pemerintah daerah yang diatur dalam UUD 

1945 Bab VI Pasal 18 Ayat 1 tentang Pemerintah Daerah 

yang berbunyi : 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi 

atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah 

yang diatur dengan undang-undang” 

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab 

pemerintah daerah dimana masing-masing daerah 

memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam 

menyediakan layanan publik. Pemerintah daerah 
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bertanggung jawab penuh atas pelayanan publik yang 

dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dalam pemenuhannya, layanan publik berkaitan erat 

dengan birokrasi. Kinerja birokrasi pemerintah sangat 

mempegaruhi kualitas layanan.  Selain itu, kualitas 

layanan publik juga dipengaruhi oleh kreativitas dan 

inovasi dari masing-masing pemerintah daerah yang 

pelaksanaanya didukung oleh Undang-Undang Otonomi 

Daerah No 32 Tahun 2004 maka pemerintah daerah 

memiliki kewengan seluas-luasnya dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan.  

 Sejak WHO (World Health Organization) resmi 

mengumumkan Covid-19 sebagai sebuah pandemi yang 

artinya menandakan bahwa wabah penyakit Covid-19 

merupakan masalah global dan dampaknya menyebar 

luas maka Pemerintah Daerah DIY melalui Intruksi 

Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 segera mengambil 

tindakan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di 

wilayah DIY. Pemerintah Daerah DIY membuat kebijakan 

dengan pertimbangan untuk menekan angka penularan 

virus, salah satu kebijakan yang berkaitan dengan layanan 

publik adalah pembuatan website corona.jogjaprov.go.id. 

Keberadaan website yang secara khusus dibuat untuk 
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membagikan informasi mengenari Covid-19 merupakan 

bentuk layanan publik yang sangat menarik dan inovatif.  

 Website resmi yang dibuat oleh Pemerintah DIY 

merupakan sumber informasi bagi masyarakat untuk 

memperoleh berbagai infromasi mengenai Covid-19. 

Selain menyediakan informasi, website 

corona.jogjaprov.go.id juga meyediakan layanan aduan 

yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengaskes 

layanan kesehatan. Layanan aduan terletak pada menu 

beranda sehingga apabila kita mengakses website 

tersebut kolom yang akan kita jumpai pertama kali adalah 

kolom aduan. Selanjutnya menu beranda juga berisi 

Posko Terpadu Penanganan Covid-19, kolom ini berisi 

update harian dari keseluruhan kasus Covid-19 dengan 

sumber data diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Rujukan Covid-19. Saat 

mengakses menu beranda kita dapat memperoleh 

informasi mengenai Covid-19 secara umum. Secara 

sederhana, menu beranda berisi rangkuman dari isi 

website corona.jogjaprov.go.id.  

 Dalam menu Data yang tersedia pada website, kita 

dapat melihat grafik persebaran Covid-19 di setiap 

kecamatan di wilayah DIY. Pemerintah mengimbau 

masyarakat agar data yang disediakan dapat dijadikan 

kewasapadaan. Pemerintah juga menekankan bahwa 
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data tersebut tidak menunjukkan zona merah. Masyarakat 

digarapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang 

telah disampaikan oleh pemerintah. Selain pada menu 

Data, kita juga dapat mengetahui persebaran Covid-19 

lebih detail melalui menu Map dengan cara yang cukup 

simple. Cukup arahkan cursor pada lokasi yang kita 

inginkan pada peta DIY yang tersedia, dengan demikian 

maka kita akan mengetahui Jumlah ODP, PDP, dan 

Pasien Positif beserta keterangan umur dan gender sesuai 

dengan lokasi yang kita pilih saat mengarahkan cursor 

pada peta. Secara terpisah juga tersedia peta khusus 

untuk memetakan persebaran Jumlah ODP, PDP dan 

Pasien Positif. Dengan adanya pemetan yang sangat 

detail ini maka masyarakat akan lebih mudah untuk 

mengenali tingkat kewaspadaan daerah tempat tinggal 

mereka.  

 Menu Cek Lokasi pada website 

corona.jogjaprov.go.id merupakan menu yang yang 

sangat menarik karena dengan mengakses menu tersebut 

kita dapat memperoleh informasi persebaran Covid-19 

dengan cara mencantumkan kode pos pada kolom 

pencarian atau dapat menggunakan scan lokasi yang 

mencakup seluruh wilayah di DIY. Selanjutnya yang tak 

kalah menarik adalah menu Skrining. Pada menu Skrining 

kita dapat melakukan cek secara mandiri dengan 
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menjawab pertanyaan yang telah tersedia, yang menarik 

dari menu ini adalah setelah mengisi 

kusesioner/pertanyaan kita dapat langsung melihat hasil 

skrining mandiri. Kemudian pada menu ini kita juga dapat 

melakukan pelaporan pendatang dengan cara mengisi 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon.  

Sub menu lain yang terdapat pada Menu Skrinning adalah 

Pemantauan Mandiri yang hanya disediakan untuk ODP 

dan PDP yang sedang menunggu hasil uji lab. Seluruh sub 

menu yang tersedia dalam Menu Skrining disertai dengan 

panduan sehingga masyarakat akan lebih mudah 

mengakses.  

 Website yang dikelola oleh Pemerintah DIY sebagai 

upaya Yogyakarta Tanggap Covid-19 ini juga disertai 

dengan menu Rilis dimana pada menu ini kita dapat 

mengakses berita yang tentunya sudah terjamin 

keabsahannya karena dikelola langsung oleh Humas 

Pemerintah DIY. Dengan mengakses berita kita dapat 

memantau perkembangan Covid-19 di wilayah DIY secara 

real time. Kemudian pada sub menu Dokumen Publik, kita 

dapat mengunduh berbagai dokumen seperti Instruksi 

Gubernur, Surat Edaran Gubernur dan kebijakan lainnya 

yang berbentuk dokumen bahkan kita juga dapat 

mengunduh flyer yang berisi protokol kesehatan dari 

pemerintah. Menu Rilis juga meliputi sub menu Infografis 
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yang berisi foto dan video himbauan, dokumenter, hingga 

campaign terkait Covid-19. Selanjutnya terdapat menu 

yang sangat efektif untuk mengurangi penyebaran berita 

hoax yaitu menu FAQ (Frequently Asked Question) 

dimana pada menu tersebut kita dapat memperoleh 

jawaban dari beragam pertanyaan yang telah tersedia. 

Selain itu, menu FAQ juga terhubung langsung dengan 

hoax booster. Dengan adanya menu ini, kita dapat 

melakukan pencarian berita dan memastikan bahwa berita 

tersebut valid.  

 Layanan publik berupa website yang disediakan 

oleh Pemerintah DIY tentunya akan memudahkan 

masyarakat untuk mengakses informasi yang faktual, 

aktual dan up to date. Dengan mengakses website 

corona.jogjaprov.go.id kita dapat memperoleh berbagai 

informasi mulai dari update harian persebaran Covid-19, 

detail pemetaan persebaran, melakukan skrining mandiri, 

mengakses berita, dokumen publik dan infografis serta kita 

dapat melakukan pelaporan pada kolom layanan aduan. 

Kemudian yang menarik adalah adanya fasilitas tanya 

jawab yang langsung terhubung dengan hoax booster 

sehingga dapat membantu masyarakat untuk menyaring 

berita agar tidak mudah terpengaruh berita hoax. Sebagai 

media informasi resmi milik Pemerintah Daerah DIY dan 

didukung dengan akses yang mudah dan simple, website 
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corona.jogjaprov.go.id juga dapat meminimalisir 

penyebaran berita hoax. Warga DIY diharapkan dapat 

memanfaatkan website tersebut dengan maksimal karena 

website corona.jogjaprov.go.id merupakan salah satu 

fasilitas layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah DIY  dalam menjalankan fungsinya sebagai 

Pelayan Publik atau Public Servant dengan tujuan untuk 

mengedukasi dan memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai persebaran Covid-19 di wilayah 

DIY. 
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UPAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 

TEGAL DALAM MENANGANI VIRUS COVID-19 DI 

KABUPATEN TEGAL 
 Kesehatan publik dan tindakan sosial adalah 

tindakan atau tindakan oleh individu, institusi, komunitas, 

lokal dan pemerintah nasional dan badan-badan 

internasional memperlambat atau menghentikan 

penyebaran COVID-19. Langkah-langkah ini untuk 

mengurangi transmisi COVID-19 termasuk tindakan 

individu dan lingkungan, mendeteksi dan mengisolasi 

kasus, pelacakan kontak dan karantina, tindakan jarak 

sosial dan fisik termasuk untuk pertemuan massal, 

perjalanan internasional tindakan, dan vaksin serta 

perawatan. Sementara vaksin dan obat-obatan tertentu 

belum tersedia untuk COVID-19, langkah-langkah 

kesehatan dan sosial publik lainnya memainkan peran 

penting dalam mengurangi jumlah infeksi dan 

menyelamatkan nyawa.  

 Tindakan jarak sosial dan fisik bertujuan untuk 

memperlambat penyebaran penyakit dengan 

menghentikan rantai penularan COVID-19 dan mencegah 

yang baru muncul. Langkah-langkah ini mengamankan 

jarak fisik antara orang-orang (di minimal satu meter), dan 

kurangi kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, 

sambil mendorong dan mempertahankan sosial virtual 

koneksi dalam keluarga dan masarakat. Langkah-langkah 
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untuk masyarakat umum termasuk memperkenalkan 

pekerjaan yang fleksibel pengaturan seperti pembelajaran 

jarak jauh, mengurangi dan menghindari crowding, 

penutupan yang tidak penting fasilitas dan layanan, perisai 

dan perlindungan untuk kelompok rentan, pembatasan 

pergerakan lokal atau nasional dan tinggal di rumah, dan 

mengoordinasikan reorganisasi layanan kesehatan dan 

jaringan layanan sosial untuk melindungi rumah sakit. 

Langkah-langkah ini digunakan bersama dengan tindakan 

perlindungan individu terhadap COVID-19 seperti sering 

mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer untuk 

menghindari serangan batuk dan flu.  

  Semua tindakan kesehatan masyarakat untuk 

menghentikan penyebaran penyakit dapat disesuaikan 

dengan strategi adaptif untuk mendorong masyarakat 

ketahanan dan koneksi sosial, melindungi pendapatan dan 

mengamankan pasokan makanan. Negara harus 

menyeimbangkan kemungkinan manfaat dan konsekuensi 

negatif dari setiap intervensi dan menerapkan strategi 

untuk mendorong masyarakat keterlibatan, mendapatkan 

kepercayaan dan membatasi kerugian sosial atau 

ekonomi. Ada banyak strategi yang dapat mendukung 

masyarakat ketahanan dan kesehatan mental, melindungi 

akses ke barang dan jasa penting, dan membatasi 

dampak ekonomi dari tindakan stay-at-home di mana ini 
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dianggap perlu. Misalnya, mengatur situs kerja untuk 

memastikan fisik jarak antara orang-orang, seperti 

pergeseran yang mengejutkan dari waktu ke waktu, atau 

mengonversi layanan di tempat ke pengiriman rumah 

mungkin membantu menjaga lebih banyak bisnis tetap 

terbuka.  

 Strategi tele-working dan tele-schooling dalam 

konteks yang berbeda menunjukkan inovasi dan peran 

teknologi dalam mendukung kelangsungan bisnis dan 

mempertahankan hubungan sosial di dalamnya keluarga 

dan komunitas. Secara umum, implementasi langkah-

langkah menjauhkan juga harus bertujuan untuk 

mempertahankan pribadi dan koneksi komunitas 

profesional melalui sarana dan teknologi virtual, termasuk 

sarana yang dapat diakses secara luas tersebut sebagai 

radio dan ponsel. 

 Seperti yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tegal. Mereka berupaya melakukan antisipasi 

agar penyebaran virus ini tidak semakin parah. Terbukti 

bahwa mereka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 

langsung turun ke jalan untuk melakukan pengecekan 

kepada pengendara jalan raya yang akan melewati jalur 

pantura yang berada di Tegal. Karena pemerintah pusat 

telah memberikan aturan bahwasanya pengendara yang 

berasal dari luar Jawa Tengah akan dilakukan 
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pengecekan terlebih dahulu sebelum memasuki daerah 

atau kota-kota yang berada di Jawa Tengah. Mereka 

menyiapkan beberapa posko di setiap perbatasan kota 

dan melaksanakan pemantauan arus mudik. Pemantauan 

yang mereka lakukan berupa pendekatan, pendataan dan 

pemeriksaan pemudik diluar Kabupaten Tegal. 

Secaramasih terdapat angkutan penumpang umum dan 

mobil pribadi dari luar wilayah Kabupaten Tegal yang 

mana kegiatan ini merupakan salah satu upaya 

pencegahan penyebaran COVID-19.    

 Kemudian Dishub Kabupaten Tegal juga telah 

melakukan pengawasan terhadap program new normal 

yakni menyambut kehidupan normal baru, Pemkab Tegal 

siapkan skema penerapan protokol kesehatan di sektor 

transportasi publik. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) 

Kabupaten Tegal Ahmad Uwes Qoroni, menyampaikan, 

sesuai arahan Kementerian Perhubungan, sistem 

transportasi publik harus memiliki konsep yang higienis 

dan humanis sebagai bagian dari adaptasi kebiasaan 

normal baru.  

 Hal itu disampaikan Uwes saat acara Paparan 

Strategi Penegakan Aturan Pelaksanaan Protokol 

Kesehatan Dalam Rangka Penanganan Covid-19. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Dishub Kabupaten Tegal 

telah mengambil kebijakan tentang pengendalian 
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kapasitas angkut atau load faktor, pengendalian mobilitas 

penduduk melalui pengutamaan penggunaan sepeda dan 

berjalan kaki, perlindungan awak penumpang dan sarana 

transportasi. Uwes pun berharap pemilik usaha angkutan 

umum maupun penumpang bisa menaati protokol 

kesehatan, seperti kewajiban memakai masker dan 

menjaga jarak antar penumpang. Pengusaha angkutan 

umum wajib menyediakan hand sanitizer di armadanya. 

Disamping itu, supir angkutan juga harus mengenakan 

sarung tangan dan pakaian lengan panjang. Kebijakan 

tersebut, menurut Uwes, selaras dengan Peraturan Bupati 

Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pencegahan 

Penularan Covid-19 di Kabupaten Tegal. 

 Tak sampai disitu, pemilik usaha angkutan umum 

juga harus mensterilkan sarana transportasi dengan 

menyemprotkan cairan disinfektan, paling sedikit satu kali 

sehari. Sementara bagi penumpang, disarankan untuk 

tidak melakukan perjalanan jika memang kondisinya tidak 

sehat. Pihaknya pun mendorong, agar kedepannya nanti, 

transaksi pembayarannya bisa dilakukan secara non tunai 

untuk meminimalisir pertukaran uang kartal yang 

berpotensi menjadi media penularan virus corona.  

 Di tempat yang sama, Bupati Tegal Umi Azizah, 

menuturkan, normal baru merupakan satu tatanan dimana 

perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang aman 
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dari Covid-19 menjadi budaya masyarakat. Masyarakat 

sepenuhnya sadar akan kewajiban dan 

tanggungjawabnya sebagai warga negara untuk saling 

menjaga, saling melindungi dari paparan Covid-19. Melalui 

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020, Umi berharap, 

masyarakat bisa lebih disiplin mematuhi penerapan 

protokol kesehatan. Kebijakan yang menyangkut 

pendisiplinan warga terhadap protokol kesehatan di era 

pandemi ini memang harus kita paksakan, semata-mata 

demi melindungi aktifitas di masyarakat yang aman dari 

penularan virus corona.  
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TETAP MELAYANANI KEPENTINGAN PUBLIK DI 

TENGAH MEREBAKNYA PANDEMI COVID-19 

(STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL) 
Sejak diumumkannya kasus pertama pasien positif 

corona pada awal bulan Maret 2020, Pemerintah Daerah 

istimewa Yogyakarta mulai bergerak cepat dalam 

mencegah risiko terbesar, yaitu meminimalisir penyebaran 

virus Covid-19 agar tidak semakin menjalar seluruh 

masyarakat D. I. Yogyakarta, yang kelak apabila tidak 

ditangani secara khusus akan sangat mengancam 

kehidupan berskala besar, serta, dampak nyata lain yang  

disebabkan oleh pandemic ini, ialah perekonomian 

lambat-laun mengalami pelemahan. Cara yang tepat untuk 

menangani pandemi adalah memperkuat pada bidang 

kesehatan. Selain pada bidang kesehatan, adapula 

kebijakan-kebijakan lain yang turut serta membantu 

pencegahan/penanganan covid-19 agar tidak parah hari 

ke harinya, yaitu dengan menerapkan sosial distancing 

yang merupakan pola pencegahan dengan menjaga jarak 

minimal tertentu antar individu, sehingga memperkecil 

risiko penularan terhadap sesama manusia 

(TRIBUNJOGJA.COM). Penerapan sosial distancing, 

adalah salah satu cara paling simple yaitu hanya dengan 

menjaga jarak ketika beraktifitas didalam maupun luar 

ruangan, teruntuk tempat-tempat umum yang rentan akan 

penularan virus covid-19, selain itu ada pendapat dari 
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Aulia (2020) menjelaskan bahwa dengan pemberlakuan 

aturan baru untuk menyesuaikan keadaan segala bentuk 

kegiatan, aktifitas, serta kerja pegawai didalam institusi 

pemerintahan maupun non-pemerintahan  perlu sedianya 

memperhatikan konsep dari physical distancing. Sri Sultan 

HB X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta turut 

menghimbau seluruh masyarakat DIY agar mentaati 

protokol kesehatan yang berlaku saat ini 

(jogja.idntimes.com)   

Mulai saat itu seluruh instansi pelayanan publik 

mulai melakukan pola-pola baru atau tatacara baru untuk 

tetap melayani masyarakat di tengah pandemi. Seperti 

halnya Kabupaten Bantul juga menerapkan upaya-upaya 

untuk membantu menekan persebaran virus covid-19, 

yaitu dengan menyiapkan tempat cuci tangan bagi 

masyarakat yang berkunjung dalam rangka 

menyelesaikan kepentingannya. Cuci tangan juga salah 

satu cara lain mencegah penularan-penularan pada 

individu, yang terdapat alasan bahwasanya tangan 

menjadi tempat penyaluran pertama virus menuju tubuh. 

Selain itu penyemprotan cairan diinfektan pada tempat-

tempat ramai pengunjung agar virus yang hinggap pada 

benda-benda bisa mati dan tidak menular 

(dishub.bantulkab.go.id). Dinas Perhubungan Kabupaten 

Bantul turut serta dalam mengamankan kondisi 
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masyarakat terjaga, dengan meminimalkan risiko 

penularan di tempat-tempat umum seperti di terminal-

terminal yang berada di wilayah Bantul, selanjutnya 

menyemprot kendaraan umum dan angkutan umum agar 

virus yang menempel dapat dilemahkan. Upaya-upaya 

tersebut patut di dukung yang mana dapat membantu 

pemerintah Provinsi sampai Pusat menekan laju 

penyebaran virus covid-19. Pelayanan tetap berjalan 

merupakan ciri pemerintah yang mengutamakan 

masyarakatnya, instruksi Bupati adalah cara yang tepat 

untuk memberi arahan pada sub-sub bidang dibawahnya, 

maka melalui Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/Instr/2020 

Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko 

Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di 

Lingkungan Kabupaten Bantul bisa berkesinambung.  

Adapun cara lain terkait melindungi jaminan 

kesehatan para aparatur pegawai pemerintahan dengan 

menerapkan work from home atau bekerja dari dirumah, 

melalui konsep tata cara kerja pegawai tersebut, sehingga 

dengan kondisi yang tidak menentu saat ini masih bisa 

diharapkan untuk melayani masyarakat seperti biasa, 

walaupun dengan cara baru. Cara tersebut diatur melalui 

Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang 

Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam 
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Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan 

Instansi Pemerintah. Cara-cara lain dalam upaya 

penanggulangan yaitu dengan menerapkan pelayanan 

secara online, adalah cara dimana masyarakat 

memanfaatkan teknologi saat ini untuk keperluannya 

tanpa harus mendatangi kantor instansi publik atau 

bertatap muka, sebagai wujud mengurus suatu keperluan 

pribadi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Kabupaten Bantul juga menerapkan pelayanan berbasis 

online, yang merupakan cara lain dalam langkah-langkah 

pencegahan, sehingga masyarakat dirasa akan lebih 

aman serta meminimalkan risiko terjangkit virus. 

Walaupun berbasis online, akan tetapi ini juga sebagai 

langkah pembiasaan masyarakat untuk memanfaatkan 

keunggulan kemajuan jaman untuk mempermudah 

kehidupan. Kesiapan berbasis online tersebut patut diberi 

apresiasi agar dikemudian hari nanti terciptanya 

kebiasaan baru masyarakat yang menggunakan teknologi 

serba efektif dan efisien didalam pemanfaatnya. Adapun 

hal lain jika instansi pemerintahan tetap 

menyelenggarakan pelayanan publik dengan mendatangi 

lokasi langsung, yaitu menerapkan aturan-aturan baru, 

seperti menggunakan APD atau di artikan sebagai alat 

pelindung diri. Menggunakan APD paling ringkas yaitu 

dengan menggunakan masker ketika hendak memasuki 
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wilayah kantor kedinasan Kabupaten Bantul, yang 

merupakan bentuk kepedulian keamanan kepada 

masyarakat dan aparatur pegawainya. Selain itu, diberikan 

tanda jarak bagi kursi pengunjung yang boleh ditempati 

dan tidak, dengan asumsi menjaga jarak antar individu 

seperti konsep dari Physical dictancing.   

Terakhir, pelayanan publik saat ini sedang gencar-

gencarnya meningkatkan mutu kualitasnya, dinas-dinas 

seperti di Kabupaten Bantul mengalami perubahan secara 

mendasar dan mendapat kebiasaan baru sesaaat atau 

pasca pandemi. Mungkin dengan adanya fenomena saat 

ini mampu memberi lompatan secara signifikan terhadap 

kualitas pelayanan skala publik seperti dinas di wilayah 

Kabupaten Bantul hingga tingkat nasional nantinya, 

konsep e-government secara tidak langsung di terapkan 

secara massif, dan perpindahan budaya-budaya baru 

didalam bidang birokrasi seperti upaya pemerintah untuk 

merevolusi birokrasi bisa tercapai dengan kondisi saat ini. 

Tidak terbantahkan apabila institusi pemerintah dan 

organisasi publik lainnya di setiap negara akan terus 

melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk didalamnya 

adalah bagaimana menyelenggarakan sebuah pelayanan 

publik yang lebih baik dan berkualitas (Holzer & Yang, 

2004). Maka kejadian saat ini memperlihatkan bagaimana 

strategi yang efektif dari pemerintah Kabupaten Bantul 
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dalam memberikan pelayanan terbaik walaupun saat 

pandemic berlangsung, bahkan membentuk kebiasaan-

kebiasaan baru kedepannya pada sektor pelayanan 

publik. 
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LANGKAH  PELAYANAN PT KERETA API 

INDONESIA DALAM PENCEGAHAN VIRUS COVID 

19 
 Covid 19 atau virus corona merupakan keluarga 

besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. 

Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi 

saluran pernafasan , seperti flu biasa hingga penyakit yang 

serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 

dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Sever Acute 

Respiratory Syndrome  (SARS). Corona virus jenis baru 

yang pertamakali ditemukan  pada manusia yang 

bertempat di Wuhan Cina pada Desember 2019 lalu yang 

mana sekarang sudah menyebar di seluruh dunia. Virus 

corona ditularkan melalui droplet, droplet merupakan 

partikel air yang berukuran sangat kecil yang mana 

biasanya keluar saat bersin atau batuk. Jika droplet ini 

terhirup atau mengenai lapisan mata dan terjadi kontak 

langsung dengan penderita maka seseorang tersebut 

beresiko untuk terkena penyakit covid-19. Gejala yang 

biasanya dialami oleh penderita covid 19 yaitu: 

A. Batuk kering  

B. Flu /pilek 

C. Demam tinggi disertai mengigil  

D. Hidung berair dan bersin-bersin 

E. Sesak nafas dan nyeri tenggorakan  
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Gejala ini dapat bertambah parah secara cepat dan 

menyebabkan gagal pernafasan hingga berujung 

kematian . 

 Penyebaran Covid-19 setiap haririnya cenderung 

terus meningkat, menyebabkan korban jiwa serta dampak 

negatif di berbagai sektor seperti social, ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat ini harus segera diatas. Dalam 

hal ini  transportasi umum juga harus melakukan upaya 

pencegahan mengenai penyebaran virus covid -19 seperti 

yang kita ketahui bahwasanya banyak masyarakat yang 

menggunakan transportasi umum seperti bus, pesawat, 

kereta api dan lain-lain dengan adanya pencegahan ini 

nantinya transportasi umum juga bisa terus beroprasi serta 

juga bisa memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. 

Terkai dengan hal tersebut, kementrian BUMN  ( Badan 

Usaha Milik Negara ) langsung mengambil tindakan cepat 

, salah satunya melalui perusahaan penyelenggaraan jasa 

angkut kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

 Pihak Kerta Api Indonesia langsung melakukan 

upaya pencegahan covid 19. Langkah yang sudah 

dilakukan KAI  di beberapa stasiun, pihaknya telah 

meluncurkan sejumlah tenaga medis yang sudah siap 

membantu penumpang transportasi kereta api apabila 

mengalami indeksasi gejala virus covid-19. 
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Berikut ini upaya pencegahan yang dilakukan PT KAI 

untuk mencegah virus COVID-19 : 

• Kerahkan Kereta Kesehatan 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan beberapa 

kereta klinik atau rail clinic bagi para penumpang disekitar 

stasiun seperti stasiun Depok dan Bogor Jawa Barat. 

Kereta kesehatan ini disiapkan untuk mencegah dan 

mengatasi penyebaran virus corona / Covid-19.  Selain itu, 

kereta kesehatan atau rail clinic  juga diarahkan melintasi 

sejumlah jalur yang ada di pulau jawa sebagai upaya KAI 

agar tidak terjadi penyebaran virus Corona di dalam area 

stasiun dan kereta api. 

• Turunkan Tim Medis di Setiap Setasiun 

Selain menghadirkan rail clinic, PT KAI juga menurunkan 

enam dokter dan 20 paramedis di stasiun tersebut untuk 

memberikan sosialisasi mengenai virus Corona/Covid-19 

dan upaya pencegahan penularannya. Para tim medis 

tersebut melakukan pelayan langsung kepada 

masyarakat. 

Sosialisasi di Stasiun 

Dalam upaya melakukan pencegahan, KAI juga 

melakukan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, 

pembagian masker, pembagian pamphlet, dan 
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penyuluhan kesehatan tentang virus Corona. Termasuk 

memberikan edukasi mengenai pentingnya mencuci 

tangan , pemakaian masker serta etika bersin dan batuk. 

Para petugas dan tim medis yang turun lapangan 

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat 

pengguna kereta api berupa pembagian masker, pamflet 

serta memberika pemahaman penyuluhan tentang virus 

corona dan pencegahannya. 

a. Melarang Bersin Sembarangan  

Tak hanya itu saja, dalam memastikan kondisi kesehatan 

setiap calon penumpang , PT KAI Daop 1 Jakarta melalui 

unit kesehatan juga melakukan pemerikasaan bagi calon 

penumpang. Dikutip dari laman resmi BUMN 

(BUMN.go.id), senior Manager Humas Daop 1 Jakarta, 

Eva Chairunisa menghimbau agar penumpang tak 

memaksakan diri beraktivitas menggunakan transportasi 

public jika mengalami demam tinggi atau gangguan 

kesehatan lainnya, dan disarankan untuk istirahat 

dirumah. Demi kenyaman berama, Daop 1 juga 

menghimbau agar penumpang tidak membuang air liur 

(meludah) sembarang tempat, dan menggunakan penutup 

mulut saat batuk dan bersin. 

b. Jaga Kebersihan Kereta 
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PT KAI juga focus dalam hal kebersihan kereta. Misalnya, 

melakukan pencucian interior dan eksterior kereta secara 

rutin sebelum commuterline di  berangkatkan. Tak hanya 

itu, KAI juga menyiapkan petugas kebersihan baik di 

stasiun maupun selama perjalanan. seperti salah satunya 

bantal yang disediakan di kereta pun selalu dalam kondisi 

baru tercuci bersih setiap pergantian penumpang. 

c. Sediakan Hand Sanitezer 

Dalam upaya mencegah penularan virus corona, PT KAI 

menyiapkan cairan pembersih tangan di beberapa 

rangkain kereta dan sejumlah titik di stasiun.Hand 

Sanitezer tersebut di tempatkan di beberapa titik penting 

stasiun seperti rangkaian gerbong kereta, pos kesehatan, 

meja,check boarding, loket (pembelian, pemesanan, dan 

pembatalan tiket) Dan loko cofe  . hal tersebuat dilakukan 

untuk memberikan rasa nyaman ,aman kepada sesame 

pengguna kereta api  , di sejumlah setasiun.  

d. Pos Kesehatan di 89 Stasiun  

PT KAI menyediakan pos kesehatan di 89 stasiun di Jawa 

dan Sumatera baik penumpang yang ingin memeriksakan 

kesehatan. Layanan Rail Clinic juga di berikan kepada 

warga sekita stasiun Semarang Poncol, Cirebon. 

Sedangkan bagi warga sekitar Stasiun Bandung, 

Tasikmalaya,Banjar, Kroyo, Yogyakarta, Solo, Madiun, 
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Mojokerto,Surabaya,Gubeng, Bojonegoro,Purwokerto dan 

Pasar Senen akan dilayani dengan kehadiran Kereta 

Inspeksi. 

Upaya-upaya preventif penyebaran virus corona dilakukan 

baik di atas kereta maupun stasiun dan upaya tersebut 

bertujuan memberikan pelayanan yang aman, nyaman 

bagi pengguna trnsportasi public maupun para anggota 

yang melayani masyarakat. Serta juga mengajak 

masyarakat supaya bisa sama-sama proaktif mencegah 

penyebaran Virus Corona / Covid -19. 
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA VERSUS 

COVID-19 
Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan 

adanya virus Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus 

yang pertama kali berasal di Kota Wuhan, China telah 

menelan korban jutaan jiwa. Dilansir dari halaman 

ourworldindata.org, hingga akhir Januari 2020, total kasus 

yang terkonfirmasi 9,714 jiwa dan telah menelan korban 

213 jiwa. Tetapi pada Februari 2020, jumlah kasus yang 

terkonfirmasi terus bertambah, hingga 29 Februari 2020, 

totalnya sudah mencapai 79,355 jiwa dan menewaskan 

2,837 jiwa penduduk di China. 

Peningkatan signifikan dari jumlah kasus yang 

terkonfirmasi di China telah melumpuhkan seluruh 

aktivitas dan sektor-sektor kehidupan, tak terkecuali sektor 

perekonomian. Sehingga untuk menekan penyebaran 

kasus akibat COVID-19, pemerintah China 

memberlakukan lockdown atau karantina wilayah, yaitu 

dengan menghentikan seluruh aktivitas masyarakat pada 

umumnya. Menurut Word Health Organization (WHO), 

salah satu penyebab penyebaran virus COVID-19 

ditularkan melalui cairan droplet yang terjadi saat batuk 

atau bersin. Apabila cairan tersebut mengenai bagian 

mata, mulut atau hidung orang sehat, maka dapat tertular 

(World Health Organization, 2020). Sebab itulah 

pemerintah China mengurangi interaksi sosial di 
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masyarakat dengan memberlakukan lockdown dan 

menerapkan protokol pencegahan virus COVID-19, 

seperti menggunakan masker, menjaga jarak (physical 

distancing), cuci tangan, dan menjaga kebersihan. 

 Namun setelah mengalami perkembangan, dari 

berbagai klasifikasi virus COVID-19 termasuk ke dalam 

kategori penyakit pandemi. Menurut WHO, pandemi 

merupakan penyakit yang terjadi di suatu komunitas dan 

telah bermutasi sangat luas ke berbagai negara yang 

menularkan ke banyak orang (World Health Organization, 

2007). Selain itu, penyakit yang telah diklasifikasikan 

sebagai pandemi mempunyai ciri-ciri, (1) eksistensi 

geografis yang luas, (2) gerakan penyakit, (3) tingkat 

keparahan infeksitas penyakit (Morens et al., 2009). 

Seiring dengan perkembangan jumlah kasus di 

China, Pandemi COVID-19 telah bermutasi di negara-

negara besar Eropa. Amerika Serikat dan Italia juga 

mengalami penderitaan yang sama, berhadapan dengan 

virus COVID-19. Dilansir dari halaman ourworldindata.org, 

tren kumulatif kasus pada dua negara tersebut juga 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada akhir 

Maret 2020, total kasus yang terkonfirmasi di Amerika 

164,260 jiwa dan Italia 101,739 jiwa. Sedangkan China 

dengan memanfaatkan situasi lockdown dan 

memberlakukan pembatasan aktivitas sosial, jumlah 
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kasus pada akhir Maret 2020 cendurung lebih rendah jika 

dibandingkan kedua negara tersebut, yaitu 82,241 jiwa. 

Situasi yang semakin parah akhirnya mendesak 

pemerintah Italia untuk memberlakukan lockdown, pun 

dengan beberapa negara bagian di AS juga 

memberlakukan lockdown. Negara-negara tersebut 

memilih lockdown, bukan karena tidak mampu dalam 

menangani virus. Secara teknologi dan infrastruktur 

kesehatan mereka miliki alat-alat medis terbaik di dunia. 

China mempunyai Wuhan Institute of Virology, University 

Hospital Meyer di Italia, dan Johns Hopkins Hospital di 

Amerika Serikat. Tetapi semua itu tidak dapat 

membendung arus penyebaran virus COVID-19, pertama 

karena penularan virus yang terjadi melalui droplet atau 

cairan yang dihasilkan saat berbicara, batuk dan bersin. 

Kedua, cairan droplet dapat menularkan virus secara 

cepat ketika terjadi interaksi sosial secara langsung. Maka 

salah satu cara untuk menekan penyebaran virus dari 

cairan-cairan droplet dengan membatasi bahkan menutup 

akses interaksi masyarakat pada umumnya, yaitu 

lockdown. 

Di tengah kondisi negara-negara Eropa yang belum 

selesai melawan virus COVID-19, kini giliran negara-

negara di Asia Tenggara harus berdapan dengan virus 

tersebut, tak terkecuali Indonesia. Pada awal Maret 2020, 
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Presiden Joko Widodo mengumumkan dua WNI yang 

terinfeksi COVID-19 setelah melakukan kontak langsung 

dengan salah satu WNA. Pernyataan ini tentu 

mengundang berbagai pertanyaan dari berbagai 

kalangan. Di beberapa negara yang sebelumnya memilih 

memberlakukan lockdown untuk menekan laju persebaran 

virus, bagaimana dengan Indonesia? Apakah lockdown 

menjadi salah satu cara yang dapat mematikan virus? Jika 

pemerintah memberlakukan lockdown atau karantina 

wilayah maka sebagai konsekuensinya, pemerintah 

menjamin kebutuhan masyarakat selama masa lockdown. 

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang 

Karantina Kesehatan. 

Kebijakan untuk mengunci suatu wilayah dari 

ancaman wabah memang menjadi salah satu cara 

mengurangi penyebaran penyakit. Tetapi pemerintah 

Indonesia tidak memberlakukan kebijakan tersebut. Pada 

akhir Maret 2020, pemerintah menetapkan status darurat 

kesehatan nasional yang ditetapkan dalam Keppres No. 

11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19). Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah 

juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. 

Tetapi tidak semua daerah di Indonesia menerapkan 



45 | C i t i z e n  R e s p o n s e  
 

PSBB untuk mencegah penyebaran virus. Salah satunya 

adalah Yogyakarta. Sejak pertama kali virus COVID-19 

ada di Indonesia, Pemda DIY memilih untuk tidak 

menerapkan PSBB setelah melalui berbagai 

pertimbangan. Namun, Pemda DIY melalui Gugus Tugas, 

menetapkan beberapa aturan terkait penanganan COVID-

19, (1) membatasi jumlah pendatang ke Yogyakarta, (2) 

memberlakukan pembelajaran secara daring bagi 

lembaga-lembaga pendidikan di Yogyakarta, (3) 

memberlakukan protokol pencegahan COVID-19 bagi 

tempat/lokasi yang berpotensi mendatangkan kerumunan 

massa, antara lain; pasar tradisional, dan pusat 

perbelanjaan. Sedangkan untuk menyediakan informasi 

perkembangan COVID-19, Pemda DIY menyediakan 

portal website melalui corona.jogja.go.id. Dalam web 

tersebut Pemda DIY menyediakan layanan peta sebaran 

COVID-19. Sehingga masyarakat diharapkan dapat 

memantau secara mandiri wilayah-wilayah dengan jumlah 

warga yang terinfeksi virus agar lebih waspada jika akan 

mengunjungi ke suatu wilayah. Seiring dengan 

perkembangan di dalam web tersebut juga disediakan 

layanan screening mandiri bagi masyarakat untuk 

melaporkan kondisi kesehatan dan melaporkan 

pendatang yang berkunjung ke Yogyakarta. Selain 

sebagai pusat pendidikan dan wisata, Yogyakarta juga 
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mempunyai ruh kebudayaan yang masih dijaga oleh 

masyarakat sekitar. Faktor kebudayaan yang di 

Yogyakarta ini menjadi salah satu modal sosial Pemda 

DIY menghadapi virus COVID-19. Modal social 

diberdayakan antara lain melalui relasi sosial yang 

terbangun di masyarakat melalui jaringan social.  

Pertama, distribusi informasi dalam proses mitigasi 

bencana sangat dibutuhkan, karena untuk memberikan 

panduan kepada masyarakat. Kedua, kepercayaan bagian 

terpenting bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas 

kebijakan untuk menjaga kepercayaan di masyarakat. 

Ketiga, norma sosial, yaitu perilaku atau tindakan yang 

berlaku di masyarakat dalam hal ini norma social yang ada 

di Yogyakarta (Fathy, 2019). Setelah beberapa pekan 

melalui masa-masa berkabungnya Yogyakarta 

berhadapan dengan COVID-19, Sri Sultan 

Hamengkubuwo X (Gubernur DIY) mengeluarkan 

maklumat, atau yang biasa disebut oleh masyarakat 

Yogyakarta sebagai ‘sabda pandita ratu.’ Sabda pandita 

ratu adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh raja dalam 

situasi tertentu sebagai ‘dawuh’ atau perintah kepada 

rakyatnya. Maklumat yang diberi judul ‘Sapa Aruh,’ 

memberikan konsepsi dasar masyarakat Yogyakarta 

dalam menghadapi bencana melalui beberapa falsafah 

kehidupan yang bersumber dari kebudayaan Jawa.  
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Pada bagian akhir, berdasarkan perkembangan 

virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, selain 

membutuhkan suatu kepemimpinan yang asertif, 

mempunyai otoritas kesehatan yang cepat dan tanggap, 

dan kualitas layanan informasi. Modal social juga menjadi 

salah satu kekuatan besar yang dimiliki bangsa Indonesia 

untuk menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. 
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PELAYANAN RUMAH SAKIT PKU 

MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA DALAM 

MENANGANI COVID-19 
Awal tahun 2020 ini umat manusia diseluruh dunia 

digoncang dengan pandemi Virus Corona (Covid-19) yang 

membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan ribu manusia 

terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia. Untuk di 

Indonesia sendiri pemerintah telah memberikan 

himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam 

mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. 

Khusus di Indonesia sendiri Pemerintah telah 

mengeluarkan status darurat bencana 

terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 mengenai 

pandemi virus ini. Langkah-langkah telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa 

ini, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan 

gerakan PSBB. Konsep ini menjelaskan untuk 

merealisasikan pembatasan sosial berskala besar dapat 

mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 

seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia 

lainnya minimal 2 meter, dan tidak melakukan kontak 

langsung dengan orang lain, menghindari pertemuan 

massal. Tetapi banyak masyarakat yang tidak menyikapi 

hal ini dengan baik, seperti contohnya pemerintah sudah 

meliburkan para siswa dan mahasiswa untuk tidak 

berkuliah atau bersekolah ataupun memberlakukan 
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bekerja didalam rumah, namun kondisi ini malahan 

dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk berlibur.  

Namun lambat laun masyarakat Indonesia mulai 

acuh dan menganggap enteng virus ini, dengan tidak 

mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah dengan 

adanya pandemic virus corona sehingan menimbulkan 

lonjakan korban positif covid – 19 yang membuat 

pemerintah membutuhkan tambahan Rumah Sakit rujukan 

di berbagai daerah yang siap menangani korban yang 

telah terpapar positif covid – 19 sehingga salah satu rumah 

sakit swsta  yaitu RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

yang merupakan salah satu amal usaha muhammadiyah 

di bidang kesehatan ikut berpartisipasi andil menjadi salah 

satu Rumah Sakit rujukan di Yogyakarta agar membantu 

pemerintah dalam menangani covid – 19 yang tengah 

mewabah. Dewasa ini masalah kesehatan telah menjadi 

suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat, terlebih saat 

terjadi pandemic covid – 19 Hal ini menuntut penyedia jasa 

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, tidak 

hanya pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit 

tetapi juga mencakup pelayanan yang bersifat 

pencegahan (preventif) khususnya untuk  memutus rantai 

vieus corona yang sedang menglobal.  
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Pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta sangat prima dan tetap eksis berkiprah di 

tengah masyarakat khususnya dalam menangani wabah 

virus covid – 19. Adapun beberapa pelayanannya, yaitu : 

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia 

serta fasilitas pendukung, kesiapsiagaan SDM, RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta secara umum 

sudah memadai untuk penanganan kasus Covid-

19. Dokter, perawat, petugas laboratorium serta 

tenaga lain telah memadai, termasuk yang bertugas 

di ruang isolasi. Sopir mobil ambulans dan sopir 

yang siaga bertugas khusus untuk mengirimkan 

spesimen ke laboratorium rujukan. Segi 

kesiapsiagaan sistem konsultasi dan referensi RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta juga telah 

memadai untuk melakukan tindakan penanganan 

kasus Covid-19. Hal ini tercermin dari aspek-aspek; 

ketersediaan upaya identifikasi dan kerjasama 

dengan para ahli, baik para ahli setempat, 

Kabupaten/Kota atau Provinsi lain, termasuk 

rujukan laboratorium, ketersediaan pedoman 

pengendalian Covid - 19 untuk petugas kesehatan, 

termasuk mekanisme atau prosedur tata laksana 

dan rujukan pasien, Ketersediaan SOP 

penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi 
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suspek dan positif Covid - 19, ketersediaan SOP 

pengambilan spesimen (swab) serta pengiriman 

spesimen ke laboratorium rujukan yang telah 

ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

(Balitbangkes), selain itu juga terdapat prosedur 

pencegahan infeksi selama dan sesudah 

penggunaan kendaraan dan alat medis 

selama ambulatory, ketersediaan SOP 

pemulasaran jenazah dengan kasus suspek atau 

positif Covid-19, dan ketersediaan SOP pencatatan 

dan pelaporan dugaan kasus yang berpotensi 

suspek atau positif Covid-19. 

b. Layanan unggul husnul khatimah, adalah konsep 

pelayanan merawat jenazah khususnya pada 

jenzah yang terpapar covid – 19. Layanan jenazah 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta menerapkan 

perawatan islami yang berdasar dari hadist “Agama 

Islam mengajarkan bahwa apabila seseorang telah 

jelas-jelas meninggal dunia supaya segera 

dilakukan perawatan, jangan sampai ditunda-

tunda” (HR. Ahmad) hadist tersebut diterapkan RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk Perawatan 

jenazah dengan cara memandikan, mengkafani, 

mensholatkan dan menguburkannya. Perawatan 
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jenazah seseorang muslim ada aturannya telah 

dituntunkan oleh rasululloh SAW, karena itu 

seseorang yang melakukan perawatan jenazah 

harus tahu bagaimana cara yang dituntunkan 

rasululloh SAW, namun karena jenazah tersebut 

terinveksi corona RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta dalam melakukan perawatan jenazah 

menggunakan prosedur pemulasaran yang sesuai 

standar Kemenkes dan Muhammadiyah Covid-19 

Command Center (MCCC).  dengan cara petugas 

tetap menggunakan APD (Alat Pelindung diri) saat 

memandikan dan tidak berkontak langsung dengan 

darah atau cairan tubuh jenazah kemudian 

mengkafani dengan lapisan plastic yang tidak 

tembus air kemudian disemprot cairan klorin 

sebagai disinfektan, Jenazah yang sudah 

dibungkus tidak boleh dibuka lagi agar virus dari 

jenazah tidak menular. hanya petugas kesehatan 

yang dapat mengurus proses pemulasaran hingga 

jenazah masuk peti dan pihak keluarga yang 

menyaksikan prosesi tersebut diwajibkan menjalani 

proses sterilisasi dengan disemprotkan cairan 

disinfektan ke bagian pakaian yang dikenakan serta 

selalu mencuci tangan. 
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c. Adapun pelayanan untuk pasien positif covid, 

pelayanan dari aspek perawatan pasien dan 

fasilitas. RS PKU Muhammadiyah Yogyakata 

dalam melakukan perawatan pasien yang sesuai 

standar dan telah di tetapkan WHO. Kemudian 

untuk hal mencegah penularan RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta juga melakukan 

pengukuran suhu badan kepada calon pasien yang 

akan memasuki Rumah Sakit PKU Muhamadiyah 

melalui frontline pintu loby utama. Calon pasien 

akan di screening oleh petugas untuk mendeteksi 

gejala, Jika positif maka langsung dibawa ke ruang 

isolasi Instalasi Gawat Darurat (IGD). RS PKU 

Yogyakarta juga menggunakan laboratorium milik 

persyarikatan muhammadiyah yang digunakan 

untuk pengujian specimen pasien Covid-19. Selain 

pelayanan medis RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta juga menyiapkan psikolog untuk 

membantu menangani kecemasan akibat pandemi 

yang dialami pasien dan tenaga kesehatan. 

Terdapat fasilitas yang sangat memadai seperti alat 

kesehatan yang berkualitas serta ruang isolasi yang 

nyaman. 

d. Istiqomah menolong di tengah pandemic, konsep 

pelayanan ini merupakan salah satu bentuk 
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pelayanan sosial yang dipaparkan di web resmi RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta, di dasari atas 

berdirinya RS PKU Muhammadiyah yang peduli 

terhadap kesusahan masyarakat, khususnya kaum 

rentan di tengah wabah covid – 19 seperti kaum 

buruh, Dhuafa, PKL, dan tukang parkir disekitar RS 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping. 

Maka dari itu melalui LazisMu RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta dan Gamping 

menggelar Aksi Peduli Terdampak Corona Virus 

(Covid-19). Kegiatan tersebut berlangsung di 

sekitar RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 

Gamping. Selain itu RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta dan Gamping melalui Relawan Hadang 

Bersama Covid-19 LazisMu membagikan ratusan 

paket sembako dan THR. Pembagian dilakukan di 

Lingkungan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

dan Gamping. Dalam bentuk aksi social nya ini RS 

PKU Muhammadiyah berkooperatif dengan PAY 

mart dalam pengadaan barangnya. Aksi ini 

setidaknya bisa sedikit meringankan beban bagi 

orang-orang yang terdampak Covid-19.  
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PELAYANAN DISPENDUKCAPIL KABUPATEN 

KENDAL DI MASA PANDEMIK COVID-19 
Munculnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

merupakan salah satu bentuk upaya dalam peningkatan 

kualitas dan penjamin dalam penyediaan pelayanan publik 

agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan 

korpotasi yang baik. Pelayanan publik merupakan suatu 

kegiatan ataupun rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk 

pemenuhan kebutuhan akan pelayanan yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan juga penduduk atas kebutuhan barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Berbagai program 

pelayanan yang ramah dan peka terhadap kebutuhan 

pelanggan (masyarakat) selalu dikembangkan agar 

program-program pelayanan tersebut dapat menjadi 

senjata dalam menjalankan strategi pemasaran (Hafizh, 

2016). Maka dari itu, kemunculan Undang-Undang 

Pelayanan Publik tersebut selaras dengan kondisi dimana 

saat ini para penyelenggara pelayanan publik berlomba-

lomba berupaya dalam menyediakan layanan prima 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta 

amanat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik.  

Era globalisasi yang erat dengan pesatnya 

kemajuan teknologi seperti saat ini juga mempengaruhi 

bagaimana bentuk pelayanan publik yang harus 
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diselenggarakan pemerintah. Penggunaan teknologi 

menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang 

dalam penyediaan pelayanan publik yang lebih baik 

melihat keseharian manusia yang kini tak luput dari 

kehadiraan teknologi. Dari kondisi tersebut, 

penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan inovasi 

demi kepuasan masyarakat akan pemenuhan 

kebutuhannya. Salah satu inovasi yang muncul sebagai 

akibat dari perkembangan teknologi saat ini yaitu 

pelayanan yang dilakukan tanpa harus tatap muka secara 

langsung melainkan cukup melalui pelayanan secara 

online. Layanan publik berbasis online merupakan suatu 

inovasi pelayanan yang bertujuan untuk terciptanya 

pelayanan yang efektif dan efisien untuk masyarakat di era 

teknologi saat ini. Melalui pelayanan secara online 

masyarakat dapat memperoleh haknya akan pelayanan 

tanpa harus keluar rumah, tanpa menanggung resiko 

dalam perjalanan dan juga pastinya menghemat waktu. 

Pelayanan secara online juga merupakan sutu 

inovasi pelayanan yang sangat membantu dalam masa 

pandemik covid-19 bahkan dapat dikatakan sebagai 

inovasi yang wajib hadir disaat kita dihimbau untuk 

dirumah saja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kendal sebagai satu-satunya penyelenggara 
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pelayanan publik yang berkewajiban memberikan 

pelayanan kepada masyarakat akan pengurusan 

dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten 

Kendal juga harus menyelenggarakan pelayanan secara 

online dimasa pandemik ini. Penyelenggaraan pelayanan 

secara online yang dilakukan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal didasarkan atas Surat 

Mendagri Nomor: 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 

2020 dan juga Surat Edaran Bupati Kendal tentang 

Penetapan Status Siaga Bencana Alam Non Alam 

Epidemi dan Wabah Penyakit Covid-19 di Kabupaten 

Kendal.  

Berdasarkan Surat Mendagri dan Surat Edaran 

Bupati tersebut, dalam upaya mengurangi resiko 

penularan covid-19 dan memutus rantai penyebarannya 

maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kendal menghimbau agar masyarakat 

menunda terlebih dahulu dalam mengurus dokumen 

administrasi kependudukan apabila tidak sangat penting, 

mendesak dan segera digunakan untuk keperluan penting 

sampai dengan tanggal 18 Juni 2020. Meskipun demikian, 

Dispendukcapil Kabupaten Kendal tetap 

menyelenggarakan pelayanan administrasi 

kependudukan, hanya saja pada saat ini pelayanan 

tersebut dilakukan secara online. Pelayanan online 
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dilakukan selama jam kerja, dimana jam kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal 

yaitu pukul 7.30 hingga 15.00 untuk hari Senin hingga 

Kamis, sedangkan jam pelayanan untuk hari Jumat yaitu 

pukul 7.30 hingga 10.00.  

Terdapat beberapa pilihan untuk masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan secara  online, salah satunya 

pelayanan online yang dapat diakses melalui website: 

layanan.dispendukcapil.kendalkab.go.id. Melalui website 

Dipendukcapil tersebut, masyarakat Kabupaten Kendal 

dapat mengakses berbagai pelayanan kependudukan 

yaitu pengurusan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu 

Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Kartu 

Keluarga, Perpindahan Keluar, Kedatangan, Update Data 

dan Pelayanan Lainnya. Selain melalui website, 

pelayanan administrasi kependudukan dapat juga 

dilakukan melalui aplikasi Pak Dalman yaitu Pelayanan 

Administrasi dalam Genggaman yang dapat diunduh di 

play store. Menu pelayanan yang dapat diakses melalui 

aplikasi Pak Dalman ini sama dengan menu pelayanan 

yang ada pada website Dispendukcapil Kabupaten 

Kendal. Pendaftaran akun untuk pelayanan online dapat 

dilakukan cukup menggunakan NIK dan nomer telpon. 

Nomer telpon yang dijadikan syarat pendaftaran akan 

digunakan untuk mengirim kata kunci atau kata sandi 
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untuk login agar dapat menikmati berbagai layanan 

administrasi kependudukan. Setelah berhasil melakukan 

pendaftaran, masyarakat Kendal dapat menggunakan NIK 

yang telah terdaftar dan kata sandi yang dikirim oleh admin 

Dispendukcapil untuk menikmati layanan pada website 

dan juga aplikasi Pak Dalman, sehingga dapat dikatakan 

pendaftaran satu akun dapat digunakan untuk kedua 

akses pelayanan online. 

Selain sembilan menu layanan yang ada pada 

website Dispendukcapil Kendal dan juga pada aplikasi Pak 

Dalman, layanan pengaktifan KTP untuk keperluan BPJS, 

perbankan, KUA, multifinance dan BPN diselenggarakan 

Dispendukcapil Kendal melalui media whatsapp ke nomor 

081578822555. Pelayanan oleh Dispendukcapil 

Kabupaten Kendal diselenggarakan untuk semua 

kalangan masyarakat bahkan masyarakat yang baru 

pulang dari Luar Negeri wajib melakukan pelayanan 

secara online untuk pengurusan administrasi 

kependudukan. Untuk membantu mengatasi berbagai 

kendala yang dihadapi masyarakat dalam menikmati 

pelayanan administrasi kependudukan secara online, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Kendal menyediakan beberapa kontak atau nomer telpon 

yang tertera pada website dan dapat juga melalui sosial 

media Dispendukcapil Kendal. Nomer telpon dan sosial 
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media Dispendukcapil Kendal tersebut digunakan untuk 

menjawab berbagai permasalahan yang disampaikan 

masyarakat selama terselenggaranya pelayanan secara 

online. Berbagai pertanyaan yang diajukan masyarakant 

akan dilayani selama jam kerja pelayanan.  

Kehadiran inovasi pelayanan secara online salah 

satunya melalui aplikasi Pak Dalman bertujuan untuk 

mempermudah dan meningkatkan pelayanan untuk 

masyarakat. Namun tujuan awal tersebut tak dapat 

berjalan secara sempurna. Masih terdapat beberapa 

keluhan yang disampaikan masyarakat dalam 

pelaksanaan pelayanan online diantaranya penyampaian 

pertanyaan masyarakat yang tidak ditanggapi dengan 

cepat, NIK yang tidak dapat digunakan untuk pendaftaran 

akun serta lambatnya pengiriman kata sandi oleh admin 

sehingga menghambat jalannya proses pelayanan. 

Banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat 

mengenai penggunaan aplikasi Pak Dalman dirasa tidak 

akan terjadi apabila pihak Dispendukcapil Kabupaten 

Kendal telah melakukan persiapan secara matang 

khususnya melakukan pengenalan aplikasi tersebut 

kepada masyarakat melalui sosialisasi.  

Sosialisasi tidak dapat sepenuhnya dilakukan 

dengan baik oleh Dispendukcapil Kendal dikarenakan 

aplikasi Pak Dalman ini dirasa terpaksa harus segera 
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digunakan mengingat adanya covid-19 yang mendesak 

Dispendukcapil untuk melakukan pelayanan secara 

online. Namun, kurangnya penyampaian sosialisasi 

tersebut berusaha dibenahi oleh Dispendukcapil dengan 

membuat video tutorial pelayanan secara online 

Dispendukcapil Kabupaten Kendal melalui aplikasi Pak 

Dalman yang diunggah melalui youtube. Pelayanan 

administrasi kependudukan secara langsung atau tatap 

muka Dispendukcapil Kabupaten Kendal direncanakan 

akan dibuka pada tanggal 22 Juni 2020. Terlepas dari 

berbagai kekurangan dan hambatan yang ada, diharapkan 

pelayanan yang dilakukan secara online dapat terus 

dikembangkan dan menjadi andalan dikemudian hari baik 

ketika pandemik maupun dalam tatanan kehidupan 

normal.  
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KOMITMEN PT. PLN DALAM MEMBERIKAN 

PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-

19 
Mewabahnya COVID-19 di Indonesia telah berdampak 

serius terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini terjadi 

karena anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja guna 

memutus penyebaran virus COVID-19. Berlakunya Work 

From Home (WFH) bagi para pegawai yang bergerak di 

bidang pelayanan public mengakibatkan terhambatnya 

proses pelayanan secara langsung. Oleh karena itu, 

berbagai instansi pemerintah maupun swasta dituntut 

untuk membuat inovasi baru dalam memberikan 

pelayanan public secara virtual. Pelayanan public berbasis 

online diharapkan dapat mempermudah pemberian 

layanan kepada masyarakat ditengah masa physical 

distancing saat ini (Prisanti, Suyadi, & Arifin, 2017). Sistem 

online ini kemudian digalakkan oleh beberapa 

penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat agar 

pelayanan publik tetap berjalan, seperti contoh beberapa 

penyelenggara yang melakukan pelayanan menggunakan 

sistem online yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

yang menggunakan sistem online dalam pemberian 

pelayanan mulai dari penyambungan baru, perubahan 

daya sampai ke pengaduan serta pembayaran tagihan 

listrik melalui ATM atau internet banking (Ansori, 2020). 
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Ditengah bencana nasional ini, pemerintah juga 

memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat, salah 

satunya berupa keringanan dalam pembayaran listrik. 

Pemerintah pusat telah membuat kebijakan yang 

mengatur pemberian penyuluhan kepada masyarakat 

tentang COVID-19 dan persiapan dana talangan social 

untuk masyarakat. Hal ini diimplementasikan berdasarkan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 yang 

memerintahkan Bupati kepada Kepala Desa untuk 

menggeser dana padat karya desa untuk kemudian 

digunakan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

kepada masyarakat miskin. Kriteria masyarakat miskin 

itupun diperjelas yaitu orang yang tinggal di rumah 

berdinding bamboo, berlantai tanah, dan tidak ada listrik 

(Mufida, 2020) 

Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik sendiri, sebagai dasar dalam 

penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan 

pelayanan tidak diatur mengenai pembatasan pelayanan 

publik, sebagaimana yang diterapkan oleh penyelenggara 

pelayanan publik saat ini. Tetapi berdasarkan undang-

undang ini diatur bahwa penyelenggara pelayanan publik 

mempunyai kewajiban untuk  memenuhi komponen 

standar pelayanan minimal seperti persyaratan, dasar 
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hukum, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu 

penyelesaian, biaya, produk layanan, dan lain-lain. 

Pemerintah melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

menggratiskan tagihan listrik kepada pelanggan 

450VAdan diskon 50 persen bagi pelanggan 900VA 

selama 3 bulan mulai bulan April, Mei, hingga Juni 2020 

(Indradi et al., 2020). Persyaratan penggratisan tagihan 

listrik tersebut ditetapkan dalam Perpu No. 1 tahun 2020. 

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban 

masyarakat tidak mampu ditengah lesunya perekonomian 

di masa pandemic COVID-19 ini. Direktur Utama PLN 

Zulkifli Zaini menyatakan PLN sedang menyiapkan sistem 

untuk memasukkan ribuan pelanggan listrik golongan 

industry kecil dan bisnis kecil berbasis token dengan daya 

450VA yang akan digratiskan biaya tagihan listriknya 

selama 6 bulan kedepan terhitung sejak bulan Mei 2020 

(CNBC Indonesia, 2020). Keputusan pembebasan tagihan 

listrik  dan pemberian token gratis ini telah diputuskan oleh 

Pemerintah melalui rapat terbatas pada 29 April 2020 lalu. 

 

Menindaklanjuti instruksi presiden, PT. Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) telah menentukan mekanisme penggratisan 

listrik bagi masyarakat miskin. Kebijakan tersebut 

dimulaipada 1 April hingga Juni 2020. Direktur Utama PLN 
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Zulkifli Zaini menjelaskan, pelanggan golongan 450 VA 

bisa tidak membayar tarif listrik selama tiga bulan, baik 

pasca payar ataupun prabayar. Sementara pelanggan 

golongan 900 VA akan mendapat diskon 50%.  Penentuan 

dua golongan itu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Perubahan 

Subsidi Tarif Tenaga Listrik Rumah Tangga. Dikatakan 

layanan listrik 450 VA sejatinya memang dikhususkan 

untuk rumah tangga miskin yang tinggal di daerah 

terdepan, terluar, tertinggal (3T) (Indradi et al., 2020). 

Terkait hal tersebut pemerintah memberikan kemudahan 

pelayanan secara online dalam rangka penerapan 

physical distancing. Masyarakatpun dapat mengakses 

aplikasi PLN mobile atau contact center PLN 123 untuk 

memudahkan pencarian informasi terkait kelistrikan. 

Pemberian token listrik tersebut dapat diperoleh dengan 

mengakses aplikasi PLN mobile dan mengisi nomor ID 

pelanggan sesuai yang tercatat di PLN. Setelah itu, 

pelanggan akan mendapatkan kode voucher yang dapat 

digunakan. Metode pengaksesan  token secara online ini 

diharapkan tidak mempersulit karena dibuat semudah 

mungkin dan dapat mempermudah serta mempercepat 

pelayanan PLN kepada pelanggan. Selain dengan aplikasi 

PLN mobile, juga dapat dilakukan dengan menghubungi 

nomor WhatsApp 08122-123-123 (Kompas, 2020). 
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Komitmen PT. PLN dalam memberikan Pelayanan Publik 

di masa Pandemi COVID-19 ini telah diterapkan di 

berbagai daerah di Indonesia, sebagai contohproses 

penyambungan baru atau tambah daya di wilayah 

Semarang, Jawa Tengah dapat diajukan pelanggan 

melalui Contact Centre PLN 123 atau website 

www.pln.co.id . Untuk mendukung gerakan physical 

distancing, pelanggan tidak perlu bersusah payah datang 

ke kantor PLN jika hendak mengajukan permohonan 

(Fatoni, Susilawati, Yulianti, & Iskandar, 2020). Dalam 

memberikan pelayanan di masa pandemi ini pun 

petugas PLN juga selalu dibekali dengan Alat Pelindung 

Diri (APD) dan peralatan kebersihan yang lengkap (Tribun 

Jateng, 2020) 

Contoh lainnya dapat dilihat dari wilayah Nusa Tenggara 

Timur (NTT) yang mendirikan 74 posko guna memperkuat 

layanan kelistrikan di Provinsi NTT selama masa Pandemi 

Virus Corona. Posko tersebut meliputi unit-unit PLN 

seperti pembangkit, transmisi, pengatur beban, 

distribusi, call centre, dan pelayanan teknik. ((Medcom, 

2020); (Budastra, 2020)). Sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa 

perusahaan pelayanan publik penyedia listrik tetap dapat 

beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu 

selama masa siaga pandemi ini dibentuklah 74 posko 

https://jateng.tribunnews.com/tag/pln
http://www.pln.co.id/
https://jateng.tribunnews.com/tag/pln
https://jateng.tribunnews.com/tag/pln
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yang menyebar di unit-unit PLN. Para petugas di setiap 

posko juga bekerja dengan tetap mematuhi protokol 

pencegahan dan penanganan COVID-19 seperti 

menggunakan alat pelindung diri, memakai masker, 

dan hand sanitizer. Selain itu, petugas juga memberikan 

asupan vitamin dan menyediakan ruang pemeriksaan 

kesehatan khusus beserta tenaga medis dan peralatan 

pendukung untuk memonitor kondisi kesehatan pegawai 

yang harus bekerja menjaga pasokan listrik. 

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, 

penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban 

untuk  memenuhi komponen standar pelayanan seperti 

persyaratan, dasar hukum, sistem mekanisme prosedur, 

maupun jangka waktu penyelesaian. PT. PLN telah 

memiliki keempat komponen tersebut sebagaimana yang 

menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa 

perusahaan pelayanan publik penyedia listrik tetap dapat 

beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini berarti 

PT. PLN telah menjalankan kewajibannya sebagai 

penyedia layanan kelistrikan sebagaimana peraturan yang 

berlaku saat ini. Namun, ditengah keberlangsungan 

system pelayanan public secara online ini, terdapat satu 

polemic dari kebijakan yang ditetapkan oleh PT. PLN. 

Kebijakan ini terkait dengan cek meter secara mandiri oleh 
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pelanggan. Hal ini justru terkesan membiarkan pelanggan 

untuk melakukan self-service. Kebebasan cek meter 

mandiri ini bertentangan dengan prinsip pelayanan public 

yangmana seharusnya pelanggan mendapatkan 

pelayanan prima dari PT. PLN. Adanya kebijakan ini juga 

mengakibatkan sejumlah pelanggan mengeluh karena 

tarif listrik yang melonjak. Oleh karenanya sangat 

diharapkan kepada petugas PLN untuk tetap dapat 

melakukan pengecekan tagihan listrik secara langsung 

karena kegiatan cek meter ini tidak memerlukan kontak 

fisik antara petugas dengan pelanggan sehingga akan 

meminimalisasi penyebaran COVID-19.  
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DELIVERY SERVICE CEGAH PENYEBARAN 

COVID-19 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan 

penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan. 

Penyakit ini muncul pertama kali di Wuhan pada akhir 

tahun 2019 dan menyebar lebih dari 64 negara-negara 

yang ada di dunia (Data Who, 1 Maret 2020). Indonesia 

salah satu negara yang terpapar penyakit ini dan 

menempati posisi pertama dengan kasus Covid-19 

terbanyak di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh 

faktor-faktor pencegahan serta penanggulan yang masih 

belum baik. Mulai dari kebijakan yang dibuat pemerintah 

yang masih dianggap tidak sesuai dan perilaku hidup 

maysarakat itu sendiri yang masih belum bijak dalam 

menghadapi wabah Covid-19 tersebut. 

Pemerintah sebagai aspek penting penggerak dan 

pembuatan kebijakan memiliki tanggung jawab besar 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di negara 

ini. Sebab, dengan munculnya wabah Covid-19 ini terlihat 

jelas dampak yang ditimbulkan bagi kelangsungan hidup 

di sebuah negara. Krisis dimana-mana, mulai dari 

perekonomian yang tak bisa di pungkuri merosot turun 

sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan dan 

pembangunan negara. Terjadi pemutusan hubungan kerja 

(PHK) masal dan banyak pengangguran. Selain 

pemerintah, banyak elemen masyarakat yang turut 
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menyuarakan keresahan dan kepedulian mereka di 

tengah pandemic ini seperti LSM yang memberikan 

bantuan sembako kepada korban PHK dan tenaga medis 

melalui Ikaatan Dokter Indonesia (IDI) dan perawat yang 

selalu meminta masyarakat untuk tidak meremehkan 

wabah ini serta tetap menerapkan perilaku hidup sehat 

sesuai protocol kesehatan.  

Untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan 

buruk yang akan terjadi, banyak cara yang sebenarnya 

bisa contoh dari negara-negara yang sudah berhasil lulus 

dari ujian wabah Covid-19. Pemerintah Indonesia telah 

pengambil langkah besar untuk menanggulangi pandemic 

ini, salah satunya dengan adanya kebijakan pemerintah 

yang terdapat pada PP No 21 tahun 2020 yaitu tentang 

pembatasan social berskala besar (PSBB). Kegiatan yang 

dibatasi pada PSBB seperti kegiatan belajar mengajarar di 

institusi pendidikan, pembatasan kegiatan keagamaan, 

pembatasan transportasi umum dan seluruh kegiatan 

yang melibatkabkan banyak orang serta menimbulkan 

kerumunan. Istilah ini sering disebut work from home, 

dengan maksud agar masyarakat tetap bisa produktif 

walau hanya dirumah. 

Di tengah pandemic ini mobilitas masyarakat 

berkurang karena menerapkan peratuan pemerintah yaitu 

social distancing untuk mengurangi interaksi langsung 



71 | C i t i z e n  R e s p o n s e  
 

dengan masyarakat. Ditengah situasi ini Pertamina 

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun juga 

mengambil porsi dalam membantu pemerintah dalam 

menjalankan kebijakan yang telah dibuat, yaitu penerapan 

PSBB. Upaya yang dilakukan Pertamina adalah dengan 

menyediakan inovasi layanan baru antar produk kerumah 

melalui Pertamina delivery service. Hal ini dimaksudkan 

untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain 

itu juga memberikan kemudahan kepada masyarakat 

untuk mendapatkan produk Pertamina dan membantu 

masyarakat agar bisa menerapkan himbauan pemerintah 

untuk tetap dirumah saja. Namun tidak semua produk 

disediakan dalam layanan Pertamina delivery service ini, 

hanya beberapa produk tertentu. Produk tersebut 

diantaranya, BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, 

Dexlite, Pertamina Dex dengan minimal order pembelian 

BBM 10 liter dan maksimal 30 liter. Sementara itu untuk 

produk pelumas antara lain Fastron Gold, Fastron Techno, 

Fastron Eco Green dan Fastron Diesel serta untuk produk 

LPG adalah LPG Bright Gas. 

Tidak hanya itu, di era digital ini banyak kemudahan 

yang bisa kita dapat, sama halnya dengan solususi yang 

ditawarkan Pertamina untuk dapat mengakases layanan 

Pertamina delivery service kapan dan dimana saja melalui 

call center Pertamina di 135 atau melalui chat whatsapp di 
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0811 135 0135. Selain itu pertamina juga menyediakan 

aplikasi My Petamina yang memberikan banyak 

kemudahan dan penawaran serta kejutan menarik. 

Terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatian saat 

mengakses layanan Pertamina delivery service ini 

diantaranya, handphone customer harus dalam keadaan 

aktif agar mempermudah petugas untuk mengkonfirmasi 

pesanan. Manfaatkakn fasilitas yang ada untuk melakukan 

transaksi di tengah pandemic dengan melakukan 

pembayaran non tunai melalui aplikasi My Pertamina. 

Layanan Pertamina delivery service ini sudah 

tersedia di 90 kabupaten/kota di Indonesia yang tersebar 

di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. 

Sehingga dengan adanya kemudahan yang di tawarkan 

oleh Pertamina tidak ada lagi alasan masyarakat untuk 

keluar rumah dan tidak mematuhi protocol kesehatan, 

cukup duduk manis menunggu petugas Pertamina delivery 

service datang. Setiap harinya  pada jam 08.00 sampai 

dengan 20.00 WIB masyarakat tetap bisa mengakses 

layanan tersebut tanpa dipungut biaya pengiriman selama 

pandemic Covid-19.  

Pertamina juga bekerja sama dengan ojek online 

(OJOL) untuk pengiriman produk Pertamina delivery 

service. Selain itu Pertamina juga memberikan cashback 

50% kepada OJOL yang membeli produk non subsidi yang 
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dibeli secara non tunai melalui aplikasi My Pertamina. 

Dengan menggunakan Pertamina delivery service 

masyakarat dapat membantu memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19, membantu OJOL yang sepi 

penumpang dan juga dapat mengurangi kecemasan 

tertular Covid-19 dengan dirumah saja tanpa perlu antre di 

SPBU serta dapat menghindari interaksi dengan banyak 

orang. 
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KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI 

PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI IBUKOTA 

JAKARTA DALAM MENANGANI COVID-19 
Saat ini, dunia sedang mengalami permasalahan 

yang begitu krusial. Permasalahan ini, sangat  berdampak 

bagi semua negara yang ada di dunia. Salah satunya, 

berdampak bagi Indonesia, yaitu virus covid-19. 

Munculnya virus ini, pertama kali berada di Wuhan, China. 

Virus corona merupakan sekumpulan virus dari subfamili 

Orthocronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo 

Nidovirales.Virus ini, menjadi momok bagi semua negara, 

karena virus ini dapat menyebar melalui orang yang sudah 

terkontaminasi virus corona. Banyak cara yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemic ini, 

yang mana pemerintah telah banyak mengeluarkan 

kebijakan sebagai langkah awal yang responsif untuk 

dapat meminimalisir lebih luasnya virus corona. 

Pada berbagai negara, sudah melakukan kebijakan 

lock down. Lantas bagaimana dengan Indonesia sendiri? 

Apakah kebijakan yang telah dilakukan sudah layak bagi 

masyarakat Indonesia? Pemerintah di Indonesia sudah 

melakukan penutupan pada beberapa akses jalan, 

pembatasan mengenai transportasi, pembatasan adanya 

jam operasional pada transportasi, dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini, tentunya sebuah kebijakan tersebut 

diberlakukan agar membatasi laju aktifitas masyarakat 
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yang akan keluar rumah. Kemudian, covid-19 sudah 

memunculkan berbagai adopsi mengenai kebijakan 

publik, dimana penerapan sosial distancing sangatlah 

diperlukan.  

Pada dasarnya, negara harus dapat menjamin 

sepenuhnya hak mengenai kebebasan individu dalam 

melakukan segala hal, termasuk mengenai pelayanan 

yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian, 

pemerintah telah membentuk Sistem Jaminan Sosial 

Nasional-Kartu Indonesia Sehat dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam hal ini, 

tentunya pelayanan kesehatan harus dapat diakses oleh 

seluruh warga Indonesia. Kemudian, kebijakan yang 

sudah ditetapkan oleh Indonesia sendiri, adalah mengenai 

pelayanan BPJS Kesehatan. Salah satunya, adalah di 

Jakarta.  

Kebijakan mengenai kesehatan memanglah suatu 

hal yang sangat penting dalam kebijakan sosial, karena 

kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

penanganan kesejahteraan sosial. Tentunya, kebijakan 

yang ada pada BPJS Kesehatan ini, bermaksut untuk 

membatasi adanya kontak secara lansung dalam melayani 

pelayanan yang terjadi pada masyarakat. Dalam hal ini, 

meskipun dalam masa pandemic, tetapi pelayanan tetap 

berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah memiliki 
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tanggungjawab untuk dapat merealisasikan pelayanan 

BPJS secara merata di Indonesia. Beberapa bentuk 

kebijakan mengenai pelayanan BPJS Kesehatan yang 

telah dilakukan pada Ibukota Jakarta, adalah sebagai 

berikut. 

Pertama, meminimalisir dengan adanya kontak 

langsung dengan masyarakat. Hal ini, tentunya 

meminimalisir agar virus covid-19 tidak semakin 

menyebar. Apabila virus ini, tidak ditangani secara benar, 

maka akan berakibat dampak negatif lainnya, dan yang 

paling parah adalah dapat mengakibatkan meninggal 

dunia. Hal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, adalah 

mengenai sosialisasi atau pemberian langsung melalui 

forum pertemuan yang diadakan dan juga mengakses 

layanan JKN-KIS dengan alternatif kanal lainnya. Dalam 

hal ini, masyarakat tidak perlu untuk datang langsung ke 

kantor BPJS Kesehatan untuk dapat mengakses layanan 

karena sudah dapat diakses melalui aplikasi yang 

disediakan oleh pemerintah. Sehingga, mengurangi 

adanya kontak langsung antara masyarakat. 

Kedua, pelayanan mengenai pendaftaran pada 

peserta Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBPU dan 

juga Bukan Pekerja, serta mengenai Kartu Hilang akan 

dialihkan melalui aplikasi Mobile JKN dan BPJS 

Kesehatan Care Center. Dalam hal ini, aplikasi Mobile JKN 
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merupakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan 

secara online dalam proses pelayanan kesehatan. Aplikasi 

klik Mobile JKN ini, diluncurkan sejak tanggal 15 

November 2017. Aplikasi ini, diluncurkan oleh BPJS 

Kesehatan agar dapat memudahkan masyarakat untuk 

mendapatkan akses, seperti mengecek tagihan, 

mengubah data dan juga pindah kelas.  

Hal ini, tentunya memudahkan masyarakat untuk 

tidak harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan 

terdekat karena adanya pandemic ini. Masyarakat dapat 

mengakses di rumah saja dengan aplikasi tersebut. Sisi 

positif lain dengan adanya aplikasi Mobile JKN ini, juga 

adanya pelayanan yang dilaksanakan secara efektif dan 

juga efisien, bahkan dapat menghemat biaya dan juga 

energi. Kemudian, pelayanan lain dalam masa pandemic 

ini, adalah melalui BPJS Care Center 15400400 dimana 

pelayanan ini dilakukan juga melalui online. Care Center 

ini, meliputi pendaftaran peserta baru, peserta bukan 

penerima upah (PBPU), penambahan anggota keluarga, 

dan juga perubahan data peserta selain penerima bantuan 

iuran (PBI). 

Ketiga, pelayanan administrasi BPJS Kesehatan 

pada kantor - kantor di wilayah Jakarta sangatlah terbatas. 

Hal ini, tentu bertujuan agar virus covid-19 tidak semakin 

menyebar, misalnya dengan adanya peserta yang 
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menjalani perawatan pada rumah sakit, perubahan data 

peserta pada Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan juga 

pengaduan peserta. Pada dasarnya, penerapan secara 

sosial distancing ini sangatlah diperlukan karena 

pelayanan ini, dilakukan dengan maksut untuk saat 

nantinya keadaan akan kembali normal dan juga saat akan 

terjadinya gelombang kedua pada saat pandemic.  

Pelayanan secara administrasi ini, berlaku pula 

bagi mereka yang menerima bantuan iuran atau PBI, 

dimana dapat dilakukan secara online dan tidak harus 

bertatap muka. Pada saat ini, tentunya sistem kerja jarak 

jauh merupakan kebijakan efektif yang dilakukan untuk 

mencegah semakin banyaknya penularan. Begitu 

pandemic ini sudah dinyatakan berakhir oleh pemerintah, 

maka kebijakan mengenai BPJS Kesehatan akan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, tetapi meskipun 

pemerintah menyatakan pandemic berakhir, kebijakan 

yang dilaksanakan tidak langsung sesuai dengan hari - 

hari sebelumnya karena tetap harus waspada dan berhati 

- hati agar tidak kembali adanya virus covid-19 yang 

menyebar di seluruh dunia. 

Kebijakan mengenai pelayanan yang dilakukan 

seperti social distancing dan juga lockdown ini, merupakan 

usulan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian, kebijakan 

ini kembali diambil alih oleh Pemerintah Pusat maupun 
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Pemerintah Daerah.  Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) ini, di wilayah DKI Jakarta sudah berlaku sejak 10 

April 2020, yang mana sudah ada dalam Peraturan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020. 

Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Siti Farida 

Hanoum mengatakan bahwasanya sejak adanya DKI 

Jakarta sebagai kota dengan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB), maka harus benar - benar mematuhi 

segala protokol yang sudah ditetapkan. 

Akan tetapi, sebelum diberlakukannya Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB), tentunya wilayah Jakarta 

sendiri sudah menerapkan kebijakan yang preventif 

mengenai adanya penyebaran virus covid-19 ini. 

Beberapa cara yang dilakukan adalah, menjaga agar 

tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dengan 

menyemprotkan desinfeksi yang dilakukan secara berkala 

pada lantai, dinding, dan juga alat - alat lainnya. 

Kemudian, penerapan pemeriksaan pada suhu tubuh bagi 

siapapun yang akan memasuki kantor tersebut. 

Penerapan dengan mengharuskan kepada para peserta 

yang akan masuk ke kantor tersebut untuk mencuci 

tangan dan telah disediakan, sudah diterapkan secara 

berkala. 

Dalam hal ini, dengan adanya kebijakan tersebut, 

akan mengurangi berbagai dampak virus covid-19 yang 
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semakin menyebar. Langkah bijak tersebut, merupakan 

satu - satunya langkah yang diterapkan agar tetap 

terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat dan juga 

pelayanan BPJS Kesehatan tetap berjalan meskipun 

dilakukan secara jarak jauh. Dengan kebijakan tersebut, 

juga merupakan bentuk dari menyadarkan masyarakat 

agar tetap menerapkan dirumah saja dan juga social 

distancing.  

Diharapkan pula, akan dapat mengurangi angka 

kematian yang diakibatkan oleh virus covid-19 dan juga 

mengurangi penyebaran yang semakin merajalela, karena 

apabila Pemerintah Indonesia tidak segera 

menindaklanjuti hal tersebut, maka nanti akan berdampak 

lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, 

dampak mengenai covid-19 sudah sangat dirasakan bagi 

masyarakat Indonesia, terutama mengenai perekonomian 

yang anjlok, hingga berakibat kepada segala aktifitas tidak 

dapat berjalan seperti biasanya. 

Untuk itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat 

Indonesia untuk tetap mematuhi aturan yang diberikan 

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, 

terutama pada Ibukota Jakarta sendiri, karena penyebaran 

virus covid-19, yang paling banyak tersebar di DKI Jakarta 

karena kepadatan penduduk yang sangatlah padat.   
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PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

MANDAILING NATAL PADA MASA PANDEMI 

COVID 19 
Kinerja pelayanan publik merupakan salah satu 

kegiatan yang sangat penting dan selalu dibutuhkan serta 

digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh hak-hak 

dasar dalam pelayanan di Negaranya. Pelayanan publik 

merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh Negara 

berguna untuk mensejahterakan rakyatnya. Pada saat ini 

banyak pelayanan pubik yang diberikan kepada 

masyarakat selalu mendapatkan penilaian yang buruk di 

mata masyrakat. Banyaknya penilaian yang buruk tersebut 

pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki kinerja-

kinerja birokrasi yang ada di Indonesia.   

Pada saat ini di seluruh dunia sedang di hebohkan 

dengan munculnya pandemi covid, yang mulai muncul 

pada akhir tahun 2019. Tak terkecuali di Indonesia yang 

juga terkena wabah covid pada awal tahun 2020. Dengan 

adanya wabah covid tersebut sangat berdampak didalam 

berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, sosial dan 

pelayanan publik yang juga terganggu. Sehingga dengan 

adanya wabah covid ini pemerintah harus berputar otak 

untuk tetap melaksanakan pelayanan publik yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat.  
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Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah 

untuk dapat memperbaiki pelayanan publik tetapi 

pelayanan yang diberikan masih memiliki beberapa 

kekurangan. Tak terkecuali pelayanan publik yang terjadi 

pada saat pandemi covid seperti ini. Pemerintah harus 

berusaha untuk menjalankan pelayanan publik tetapi juga 

harus memperhatikan kebijakan yang telah di buat oleh 

pemerintah pusat. Dengan itu pemerintah tetap 

menjalakan pelayanan publik walaupun memiliki 

keterbatasan di dalam melayani masyarakat.  

Berbagai pelayanan publik dalam sektor 

pemerintahan yang dilaksanakan harus dapat merubah 

sistem kinerjanya dalam melayani masyarakat. Tak 

terkecuali salah satunya pelayanan publik yang terjadi di 

Kabupaten Mandailing Natal yang selalu ramai di datangi 

masyarakat yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

merupakan salah satu kantor dinas yang selalu ramai di 

datangi oleh masyarakat yang akan melakukan pelayanan 

seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, 

Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-

KTP), dan pembuatan surat-surat lainnya. Tetapi dengan 

adanya wabah covid pada saat ini pelayanan publik yang 

biasanya dilaksanakan dengan tatap muka sekarang 

harus diganti dengan online karena pemerintah Indonesia 
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mengeluarkan kebijakan berupa membatasi hubungan 

sosial atau social distancing untuk tidak berkerumun atau 

berkumpul di suatu tempat. 

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah tersebut, pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mandailing Natal tetap melaksanakan pelayanan publik 

dengan berbasis online walapun banyak dari berbagai 

dinas untuk memilih tutup sehingga tidak melaksanakan 

pelayanan publik. Meskipun pelayanan publik yang 

dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Mandailing Natal berbasis online tetapi 

tetap menjaga kualitas kinerja pelayanan untuk memenuhi 

hak-hak masyarakat. Sebenarnya pelayanan publik yang 

dilaksanakan secara online memiliki banyak kekurangan 

dan memiliki banyak keterbatasan tetapi para birokrat di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mandailing Natal tetap menjalankan secara maksimal 

mungkin. Kualitas kinerja menurut Zeithaml (1990) dalam 

Hardiansyah (2011:41), terdapat lima dimensi untuk 

mengukur kualitas pelayanan yang terdiri dari berwujud 

(tangible), kehandalan (realibility), ketanggapan 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati 

(empathy).  
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Pada dimensi yang pertama yaitu berwujud 

(tangible), tercermin dari pelayanan publik yang dapat 

dilihat pada saat pelaksanaan pelayanan publik secara 

online oleh masyarakat. Pelayanan publik yang 

dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Mandailing Natal memberikan 

kemudahan kepada masyarakat yang akan membuat 

dokumen-dokumen dengan cara online bisa menghubungi 

para pegawai. Cara-cara yang diberikan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Mandailing 

Natal juga mudah para masyarakat yang ingin membuat 

dokumen-dokumen hanya perlu menghubungi para 

operator dengan whatsapp. Nomer para operator telah di 

pasang didepan kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sehingga masyarakat tidak lagi 

kebigungan apabila ingin membuat dokumen-dokumen, 

setiap dokumen yang akan diperlukan oleh masyarakat 

sudah ada keterangan nomer mana yang seharusnya 

dihubungi agar mendapatkan pelayanan yang sesuai.  

Dimensi kedua kehandalan (reability), dimensi ini 

dapat dilihat dari pelayanan publik yang di berikan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mandailing Natal pada saat para birokrasi atau pegawai 

memilih untuk tetap membuka pelayanan publik bagi 

masyarakat padahal banyak instansi pemerintahan yang 
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memilih untuk menutupnya. Di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal membuka 

pelayanannya dengan sistem online, walapun para 

pegawainya tetap menjalankan pekerjaanya di kantor. 

Kemampuan dan keahlian para pegawai didalam 

menggunakan alat bantu elektronik pada proses 

pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

terbaik untuk masyarakat. Karena banyak para pegawai 

yang tidak bisa menggunakan alat bantu elektronik 

didalam proses pelayanan, tetapi para pegawai di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mandailing Natal 

dapat menjalankan dengan baik walaupun sedang ada 

pandemi wabah corona yang membuat perubahan 

pelayanan publik.  

Ketiga terdapat dimensi ketanggapan 

(responsiveness), para aparatur atau pegawai di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mandailing Natal dapat memberikan pelaksanaan 

pelayanan publik pada saat wabah covid ini dengan 

cermat, cepat, tepat dan merespon setiap masyarakat 

yang akan membuat surat-surat dengan baik. Kecepatan 

para pegawai didalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat agar dapat menyelesaikan dengan cepat dan 

tetap memberikan yang terbaik. Dengan memberikan 

kecepatan, cermat dan tanggap para pegawai atau 
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birokrat didalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat sangat dibutuhkan. Apalagi pada masa 

pandemi saat ini para pegawai tetap melaksanakan 

dengan semaksimal mungkin sehingga dapat merubah 

penilaian di masyarakat bahwa tidak semua petugas 

pelayanan publik tidak memberikan yang terbaik, karena 

pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki pelayanan 

yang terjadi.  

Keempat dimensi jaminan (assurance), di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mandailing Natal pada saat menerapkan pelayanan publik 

dengan sistem online mereka tetap memberikan jaminan 

legalitas dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Para pegawai atau petugas juga memberi 

tahu kepada masyarakat walapun dengan sistem online 

mereka tetap mendapatkan dokumen yang legalistas dan 

dapat dipergunakan. Selain jaminan legalistas dokumen 

yang di berikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Mandailing Natal mereka juga 

memberikan jaminan pada dengan tepat waktu pelayanan, 

mereka tetap membuka pelayanan publik seperti pada jam 

offline. Dengan begitu para masyarakatpun tetap mau 

membuat dokumen dan melaksanakannya pelayanan 

publik dengan sistem online.  
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Sedangkan pada dimensi yang kelima ada empati 

(empathy), para petugas atau pegawai Dinas 

Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten 

Mandailing Natal tidak melakukan diskriminasi pada saat 

memberikan pelayanan publik serta mendahulukan 

kepentingan masyarakat untuk memberikan layanan 

walaupun pada masa wabah covid tetap melayani 

pelayanan publik. Selain itu kemudahan yang diberikan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Mandailing Natal terlihat dari masyarakat yang akan 

membuat dokumen mereka hanya memfoto Kartu 

Keluarga (KK) lalu dikrimkan kepada nomor pegawai 

sesuai dengan dokumen yang akan dibuat. Kemudahan 

dan keahian dari para petugas membuat masyarakat tetap 

mau mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. 

Informasi yang mudah didapatkan oleh masyarakat juga 

menunjukkan bahwa respon dari para pegawai pegawai 

sangat empati.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Mandailing Natal merupakan instansi yang 

dapat melaksanakan pelayanan publik dengan baik 

kepada masyarakat. Hal tersebut dilihat dari kehandalan 

para pegawai instansi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam 

merubah sistem pelayanan offline menjadi online agar 
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masyarakat dapat memperoleh kebutuhan yang mereka. 

Karena dalam memberikan pelayanan publik juga harus 

memiliki kehandalan untuk melakukan suatu pelayanan 

yang tepat waktu dan cepat agar masyarakat 

mendapatkan kepuasan pemberian pelayanan. 

Penerapan kualitas kinerja yang dilakukan juga membuat 

masyarakat merasa percaya walaupun menggunakan 

pelayanan secara online. 
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UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DALAM PENANGANAN COVID-19 
Penyebaran kasus Coronavirus Disease 2019 

(Covid’19) di Kabupaten Ciamis terhitung dari bulan april - 

mei 2020 mengalami kenaikan, semula dengan kasus 

positif yang terkonfirmasi 1 kasus, pada bulan mei telah 

meningkat menjadi 6 kasus positif Covid’19. Kasus Orang 

Dalam Pemantauan (ODP) di Ciamis semakin 

menunjukan kenaikan yang sangat signifikan hal tersebut 

membuat pemerintah kabupaten Ciamis mengeluarkan 

kebijakan untuk membatasi akses masuk ke wilayah 

kabupaten Ciamis. 

 



90 | C i t i z e n  R e s p o n s e  
 

 

   Sumber:  (pikcovid19, pusat informasi dan koordinasi, 

2020) 

Pemerintah kabupaten Ciamis dalam upaya 

penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid’19) 

memberlakukan karantina lokal terbatas (local lockdown), 

penerapaan karantina lokal terbatas berlaku pada 31 

maret sampai dengan 30 april 2020. Dalam hal ini 

kabupaten Ciamis mengalami kenaikan yang sangat pesat 

dalam kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP), hal 

tersebut dikarenakan banyaknya perantau yang memilih 

pulang ke kabupaten Ciamis dan berasal dari zona merah.  

Bupati Ciamis memberikan himbauan bagi 

masyarakat untuk tetap tinggal dirumah dengan 
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menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kebijakan yang 

diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis bertujuan 

untuk menekan dan membatasi angka pemudik yang 

datang ke wilayah Ciamis, dalam karantina lokal terbatas 

tersebut tidak berarti menutup akses masuk ke wilayah 

kabupaten Ciamis.  

Namun, dalam hal ini akan diadakannya sistem 

pengketatan di perbatasan, dengan diadakannya check 

point di perbatasan dan beberapa pintu masuk di wilayan 

Ciamis. Melalui system check point kendaraan akan 

meminimalisir kendaraan yang masuk ke wilayah 

kabupaten Ciamis, bagi kendaraan yang melewati 

kabupaten Ciamis dengan tujuan kota bahkan provinsi lain 

masih tetap diperbolehkan untuk melitas. Terdapat 

beberapa posko pemeriksaan yang berada dipintu 

perbatasan, diantaranya terdapat di perbatasan 

Cihaubeuti - Rajapolah Tasikmalaya, perbatasan 

Sindangkasih Ciamis – Karangresik Tasikmalaya, 

Cimaragas perbatasan dari arah Banjar dan Tasikmalaya, 

perbatasan Cisaga – Banjar, Panawangan – Majalengka, 

Cirahong – Manonjaya, Warungdoyong – Panumbangan – 

Pamoyanan, Banjarsari – Padaherang yang merupakan 

perbatasan dari Pangandaran dan pemeriksaan di Stasiun 

Kereta Api Ciamis. Dalam hal ini pemerintah kabupaten 

Ciamis bekerjasama bersama TNI, POLRI, petugas medis, 
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Dinas Perhubungan, BPBD, Orari dan Tagana dalam 

berjaga dan melakukan pemeriksaan di perbatasan.  

(sumber : (galuh.id, 2020)) 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Ciamis 

mengacu dari kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Dalam menghadapi permasalahan pemerintah diharuskan 

memiliki inovasi-inovasi untuk mencegah dan 

menyelesaikan permasalahan. Tingkat keberhasilan 

sebuah inovasi kebijakan diukur dari sejauh mana kinerja 

kebijakan mampu memberikan solusi yang dapat 

dirasakan oleh masrayarakat luas (Sahya Anggara). 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan 

karantina wilayah, dan memberlakukan program PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar).  

Di Kabupaten Ciamis selain memberlakukan 

kebijakan karantina lokal (local lockdown) juga 

memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang berlaku mulai dari tanggal 6 – 19 mei 2020, 

langkah – langkah yang diambil dalam PSBB di kabupaten 

Ciamis ataralain, sekolah diliburkan dan diganti dengan 

menggunakan system belajar via online, kantor ditutup 

dan diganti dengan FWA (flexible Working Arrangement), 

dalam pelaksanaan Ibadan dan kegiatan keagamaan tetap 

memperhatikan protocol kesehatan dan penerapan jaga 

jarak (physical distancing), kegiatan perkumpulan yang 
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bersifat tidak mendesak ditiadakan, dalam moda 

transportasi dengan maksimum penumpang 50 % dan jam 

operasional 06.00 – 16.00 kecuali pengangkut kebutuhan 

pokok (bahan pangan, energi, logistik, keuangan, 

perbankan) pertahanan keamanan, ambulance 

operasional medis, bagi restoran dan kafe pemesanan 

dilakukan secara daring dan takeaway.  

Selama PSBB berlangsung tempat fasilitas umum 

atau tempat hiburan ditutup, sedangkan untuk jam 

operasional pasar dibatasi, pasar rakyat (tradiosional) 

dimulai pukul 04.00 – 13.00 WIB dan untuk supermarket 

dan toko dibuka dari mulai pukuk 10.00 – 20.00 hal 

tersebut tetap dengan mengikuti aturan protocol yang 

berlaku dengan menggunakan masker dan tetap 

mengikuti arahan dari pemerintah. Terdapat beberapa 

sanksi bagi pelanggar, diantaranya sanksi administrasi 

yakni berupa teguran lisan, peringatan, catatan dari 

kepolisian bagi para pelanggar, penahanan kartu identitas, 

pembatasan atau pembubaran kegiatan, penutupan 

sementara dan pembekuan izin ataupun pencabutan izin, 

sedangkan sanksi pidana yang tetap mengacu padan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
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UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19 & 

DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT KOTA 

BANJARMASIN 
Pada karya video ini saya mengulas mengenai upaya 

penaggulangan covid-19 dan dampaknya bagi 

masyarakat kota Banjarmasin. Dalam video terbagi 

menjadi tiga fokus pembahasan, pertama membahas 

tentang bagaimana protokol bagi pendatang yang masuk 

kewilayah kota Banjarmasin di saat pandemic covid-19 

berlangsung, Kedua mengulas pelaksanaan PSBB dan 

pelayanan pemerintah daerah kota Banjarmasin kepada 

masyarakat, Ketiga membahas pelayanan sector swasta 

kepada masyarakat. 

Pembahasan pertama mengulas tentang 

pengalaman pribadi, kepulangan saya dari kota 

Yogyakarta menuju kota Banjarmasin. Dimana dalam 

proses kepulangan tersebut harus menjalani protokol 

kesehatan yang di anjurkan dari pemerintah daerah kota 

Yogyakarta dan kota Banjarmasin. Sebelum kepulangan, 

saya melakukan medical cek up di puskesmas terdekat 

dari tempat tinggal untuk memastikan tidak adanya gejala 

yang mengarah kepada covid-19 dan juga untuk 

mendapatkan surat keterangan sehat dari dokter 

setempat. 

Selanjutnya saya menghubungi layanan call center 

yang telah disediakan oleh dinas kesehatan kota 
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Banjarmasin untuk melaporkan diri bahwa kita akan 

melakukan perjalanan antar pulau. Kemudian saya diminta 

untuk mengisi data diri via google form dan selanjutnya 

mengirimkannya kembali kepada admin call center. Dari 

sana saya diberikan anjuran ketika tiba di kota 

Banjarmasin agar dapat mengkarantina diri secara mandiri 

selama masa inkubasi 14 hari, dan secara otamatis 

berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP. 

Setibanya di bandara Samsyudinoor Banjarmasin, setiap 

penumpang diperiksa satu persatu dengan teliti 

menggunakan mesin pendeteksi suhu tubuh dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehetan. Hingga sesampainya 

di pintu kedatangan juga tetap harus menjaga jarak. 

Sesampainya dirumah juga harus menjaga jarak dengan 

orang tua dan saudara yang lainnya. 

Pembahasan kedua mengulas rencana 

pelaksanaan PSBB di kota Banjarmasin dengan mengacu 

kepada keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia 

Nomor HK.01.07 /MENKES/ 262 / 2020 yang telah 

mengabulkan usulan pelaksanaan PSBB dalam rangka 

percepatan penanganan covid-19 di wilayah kota 

Banjarmasin. Terdapat tiga jenis kebijakan PSBB terkait 

dengan aktifitas masyarakat kota Banjarmasin, secara 

garis besar yang pertama yaitu ialah pelarangan, yang 

kedua pembatasan, dan yang ketiga pengecualian. Hal ini 
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dilakukan agar menekan penyebaran virus corona 

diwilayah kota Banjarmasin. 

Pelaksanaan PSBB di kota Banjarmasin akan 

dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang 14 hari 

dan masih dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti 

penyebaran virus corona. Pemerintah kota Banjarmasin 

menjamin ketersediaan semabako bagi warga yang 

terdampak pembatasan sosial berskala besar selama 

masa PSBB di kota Banjarmasin. H.ibnu Sina selaku 

walikota Bersama dinas sosial telah menyiapkan 30.000 

paket sembako selama pelaksanaan pembatasan sosial 

berskala besar di wilayah kota 

Banjarmasin.(banjarmasin.tribunnews.com) 

Adapun pembatasan yang dilakukan pada masa 

pelaksanaan PSBB yaitu pada sektor moda transportasi, 

baik itu transportasi laut, udara, darat, umum ataupun 

pribadi tetap berjalan dengan pembatasan penumpang 

dan juga jarak setiap penumpang. Dari sektor moda 

transportasi udara pemerintah sepakat untuk melakukan 

pembatasan penerbangan menuju ataupun keluar dari 

wilayah kota Banjarmasin. Moda transportasi laut 

berdasarkan informasi sudah menutup pelabuhan untuk 

penumpang yang ingin melakukan perjalanan menuju kota 

Banjarmasin.  
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Kemudian untuk transportasi darat khsususnya 

roda 4 ada beberapa aturan yang harus dipatuhi 

masyarakat terutama dari jumlah penumpang yang ada 

didalam mobil, untuk satu keluarga masih di perbolehkan 

satu kendaraan dengan syarat menunjukkan bukti berupa 

identitas yang menunjukan satu keluarga. Jika 

penumpang bukan satu keluarga, formasi duduk pada 

kendaraan berupa sopir didepan satu orang, dua orang di 

bagian tengah, dan pada bagian belakang hanyar satu 

orang. Terakhir untuk pengendara roda dua masih di 

perbolehkan untuk berboncengan, dengan syarat 

menunjukkan bukti berupa identitas yang menunjukan 

satu keluarga/serumah. Pembatasan kegiatan yang 

dilakukan selanjutnya ialah dengan meliburkan tempat 

kerja dan sekolah-sekolah serta menutup semua tempat 

ibadah. 

Adapun larangan yang ditetapkan saat pelaksanaan PSBB 

di kota Banjarmasin ialah : 

1. Perkumpulan/Pertemuan Politik 

2. Perkumpulan/Pertemuan Olahraga 

3. Perkumpulan/Pertemuan Hiburan 

4. Perkumpulan/Pertemuan Akademik 

5. Perkumpulan/Pertemuan Budaya 

Tempat yang boleh tetap beroperasi : 
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1. Supermarket/minimarket/pasar/toko bahan pangan 

kebutuhan dasar 

2. Pembangkit tenaga listrik, unit layanan transmisi 

dan distribusi 

3. Toko bangunan serta toko ternak 

4. Penyedia layanan internet, penyiaran dan layanan 

kabel 

5. Distribusi bahan bakar, minyal, gas, bensin 

6. Apotek serta toko perlatan medis 

7. RS, Puskesmas dan Faskes umum 

8. Bank, kantor asuransi, ATM, dan layanan sistem 

pembayaran 

9. Layanan ekspedisi barang 

10. Media cetak dan elektronik 

11. Layanan pasar modal (ditentukan BEJ) 

Ulasan ketiga ialah menjelaskan bentuk pelayanan 

yang diberikan oleh organisasi masyarakat pada saat 

masa pandemi berlangsung. Ormas ini bergerak dibidang 

kebencanaan khususnya bencana kebakaran, komunitas 

ini dibentuk secara swadaya oleh masyarakat secara 

mandiri. Tidak hanya melayani ketika terjadi musibah 

kebakaran namun ditengah wabah covid-19, ormas ini 

juga melayani masyarakat dengan melakukan 

penyemprotan disenfektan diruas-ruas jalan raya dan juga 

disekitar pemukiman warga. Kegiatan ini rutin dilakukan 
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untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin 

meluas di kota Banjarmasin. 

Kegiatan ini mereka lakukan murni karena panggilan 

kemanusiaan, mereka tidak dibayar dan juga tidak 

menerima gajih dari siapapun, hanya panggilan 

kemanusiaan yang bisa membuat orang tergerak untuk 

berpartisipasi untuk mencegah penularan virus corona. 
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PELAYANAN SELAMA PANDEMI COVIDS 19 DI 

KABUPATEN OKU TIMUR 
Dalam menanggapi penyebaran virus corona, pemerintah 

kabupaten OKU Timur melakukan berbagai upaya agar 

tetap bisa melayani masyarakat OKU Timur. Beberapa 

upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan 

program dapur umum untuk menyiapkan makanan siap 

saji yang akan dibagikan secara gratis untuk masyarakat 

kabupaten OKU Timur. Pengadaan program dapur umum 

ini berada di pusat kota kabupaten yakni didirikan di posko 

terpadu pemantauan dan pengendalian Covid-19 di 

Terminal Kota Baru, Martapura. 

 

 Tujuan dari pengadaan dapur umum sendiri adalah untuk 

membantu mengurangi beban masyarakat kalangan 

menengah kebawah dikarenakan dampak virus corona 

yang membuat masyarakat mengalami penurunan 

pendapatan, sehingga terkadang ada beberapa 

masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan 
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hidup sehari-hari termasuk untuk membeli makanan. Akan 

tetapi program dapur umum ini tidak berlangsung lama 

tepatnya sejak memasuki bulan suci Ramadhan. 

Penutupan dapur umum ini didasarkan pada hasil rapat 

bersama dengan Bupati OKU Timur, untuk sementara 

dapur umum operasionalnya dihentikan menunggu 

keputusan lebih lanjut.sejak memasuki bulan suci 

Ramadhan dapur umum berhenti beroprasi sementara 

sampai ada keputusan lebih lanjut. Program dapur umum 

ini dibentuk berdasarkan hasil rapa terbatas antara TNI, 

Polri dan pemerintah. Secara teknisnya, program ini akan 

melihat situasi dilapangan. Jika makanan yang dibagikan 

terlalu sedikit atau kurang, maka pihaknya akan 

menambah jumlah makanan dan bahkan jika jumlah 

makanan yang dibagikan cukup banyak, maka pihaknya 

akan memproduksi makanan sendiri untuk dibagikan.  

Selain membagikan dalam bentuk makanan siap saji, dari 

pihak TNI Yonarmed 15/105 TARIK OKU Timur juga 

membagikan berupa sembako dan masker kesetiap 

rumah-rumah yang dirasa kurang mampu. Selain 

membagikan berupa makanan dan sembako, pemerintah 

kabupaten OKU Timur melalui pemadam kebarakan, 

kepolisian, dan pihak satpol pp juga berupaya melakukan 

pelayanan dengan menyemprotkan cairan disinfektan 

untuk mensterilkan virus corona di dijalan dan bangunan 
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dibeberapa pasar tradisional seperti salah satunya di 

Pasar Gumawang Belitang OKU Timur. Dalam program 

penyemprotan cairan disinfektan ini mengerahkan 2 unit 

mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil power supply. 

Penyemprotan cairan disinfektan ini melibatkan 25 

anggotan pemadam kebakaran dan 15 anggota satpol pp. 

Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan atas 

permintaan masyarakat sendiri. 
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PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JOGJA SAAT 

MENGHADAPI WABAH COVID-19 
Pada tahun 2020, sejak awal tahun seluruh dunia telah 

dikhawatirkan dengan adanya Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) yang telah menyebar diseluruh dunia. World 

Health Organization (WHO) telah menetapkan Covid-19 

sebagai sebuah ancaman pandemi global yang 

berdampak pada penetapan status darurat kesehatan 

internasional (Ristyawati, 2020). Menurut KBBI pademi 

yang berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-

mana, meliputi daerah geografi yang luas. Wabah ini 

ditemukan pada 31 Desember 2019  dan mulai 

bermunculan di Wuhan, China yang menjadi pusat wabah. 

Coranavirus Disease 2019 (Covid-19) ini merupakan 

sebuah penyakit yang dapat dikatakan sebagai penyakit 

baru yang dapat menyerang pada gangguan pernafasan 

atau sesak nafas, virus ini disebabkan oleh infeksi Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-

2). Penyakit ini memiliki gejala seperti flu, demam tinggi, 

batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala 

hingga yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis). 

Penyebaran wabah ini terjadi sangat cepat dikarenakan 

proses penularan yang begitu cepat yang terjadi melalui 

droplet saluran pernapasan dan kotak jarak dekat dengan 

penderita.  
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Droplet merupakan partikel-partikel kecil berasal 

dari mulut penderita yang mengandung virus penyakit, 

biasanya dapat terjadi atau dihasilkan oleh penderita saat 

penderita mengalami batuk, bersin, atau saat berbicara 

(corona.jakarta.go.id). Droplet diduga dapat menempel di 

berbagai kain pakaian dan benda-benda yang berada 

disekitar penderita. Proses penyebaran yang terjadi begitu 

cepat menyebabkan saat ini seluruh negara di berbagai 

dunia masih terdampak atas penyebaran wabah ini. 

Wabah pandemi COVID-19 saat ini telah menyebar 181 

negara di dunia termasuk Indonesia dengan jumlah korban 

yang terinfeksi lebih dari 2 juta kasus 

(http://coronavirus.jhu.edu/map.html, n.d.).  

Sejak 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo 

mengumumkan bahwa 2 warga negara Indonesia 

terinfeksi virus covid-19 kemudian menyebar luas hingga 

ratusan warga negara Indonesia terinfeksi. Hingga saat ini 

Juni 2020 Indonesia terkonfirmasi 49,009 kasus positif, 

26,778 dalam perawatan, 19,658 pasien sembuh dan 

2,573 pasien meninggal. Data tersebut merupakan jumlah 

kesluruhan dari 34 provinsi yang telah terkonfirmasi 

adanya wabah Covid-19. Penyebaran yang begitu cepat 

maka sejak awal adanya warga Indonesia yang terinfeksi 

maka pemerintah memerlakukan berbagai kebijakan 
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untuk memuts mata rantai penyebaran Covid-19 di 

Indonesia.  

Sejak bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia telah 

memberlakukan dan menghimbau untuk seluruh warga 

Indonesia agar dapat tetap beraktivitas dari rumah seperti 

bekerja, sekolah, dan beribadah yang dapat dilakukan 

dengan melalui koneksi internet atau secara daring. selain 

itu presiden telah mengeluarkan kebijakan social 

distancing atau karantina sosial merupakan perubahan 

sikap individu dalam satu komunitas untuk menghindari 

situasi saat adanya kerumunan banyak orang yang 

adanya transmisi virus secara massal dapat terjadi dan 

kebijakan selanjutnya yakni lockdown merupakan aturan 

yang membatasi aktivitas warga dan menutup jalur keluar 

masuk manusia dan barang dalam suatu wilayah dalam 

menghadapi KLB untuk mencegah perburukan laju infeksi 

yang berlangsung.  kebijakan ini telah didukung dan 

dipatuhi oleh masyarakat yang telah dikoordinir melalui 

pemerintah daerah.  

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu 

provinsi yang telah dirabah oleh virus Covid-19, sejak 15 

Maret 2020 terdapat satu warga Yogyakarta yang 

terkonfirmasi positif hingga pada akhirnya menyebar luas 

diberbagai Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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Kemudian pemerintah DIY bertindak cepat dengan 

mengeluarkan Surat Ederan Walikota Yogyakarta Tentang 

Pencegahan Corona Virus Deases 2019 (Covid-19), 

ederan ini dikeluarakan dalam rangka pencegahan dan 

memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah kota 

Yogyakarta untuk mengajak masyarakat untuk aktif dalam 

melaksanakan: 

1. Gerakan bersih-bersih secara serentak melakukan 

cuci tangan dengan sabun setelah melakukan 

kontak dengan orang lain dan menyetuh benda. 

Selalu membersihkan rumah, kantor, tempat 

ibadah dan peralatan yang sering disentuh orang 

dengan disinfektan.  

2. Menyediakan alat atau bahan pencegahan virus 

corona dengan selalu menyediakan handsanitizer, 

sabun cair, dan pengukur suhu yang harus terdapat 

pada umah, kantor, sekolah, toko, mall, destinasi 

wisata, hotel, resto, bandara, terminal, stasiun, dan 

PKL. 

3. Membatasi kegiatan berkumpul massal 

4. Mendorong peran serta tempat ibadah dengan 

menjaga kebersihan masjid dan menghimbau agar 

warga dapat membawa sajadah sndiri saat 

beribadah di masjid.  
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Dengan menijau poin ketiga yang terdapat di surat 

ederan tersebut yakni membatasi kegiatan berkumpul, 

maka dapat diketahui bahwa pemerintah telah 

menghimbau agar masyarakat menghindari 

kerumuman yang terdapat banyak orang. Melihat pada 

poin ketiga ini bahwa instansi pemerintah Yogyakarta 

yang biasanya bekerja dalam ruangan kantor dengan 

jumlah orang yang banyak maka saat ini tidak dapat 

dilakukan seperti biasa dan merupakan hal yang baru 

untuk para ASN Yogyakarta. Adanya wabah Covid-19 

ini semua aktivitas dilakukan dirumah yang  telah di 

optimalisasikan secara online atau daring (dalam 

jaringan) yang telah terkoneksi dengan internet.  

Menyikapi perkembangan Covid-19 di Kota 

Yogyakarta yang telah menyebar luas, maka sistem 

pelayanan publik Kota Yogyakarta lebih 

mengutamakan pelayanan secara online. Salah satu 

contohnya yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Jogja dalam upaya pencegahan penyebaran 

melalui kontak langsung  dengan mengambil langkah 

seperti membatasi layanan tatap muka, dan  layanan 

online. Optimalisasi pelayanan online merupakan 

salah satu inovasi pelayanan publik dengan 

memanfaatkan teknologi dan informasi saat ini dengan 

koneksi jaringan internet. Kini saat pademi ini 
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masyarakat Kota Jogja tetap dapat melakukan 

pengurusan kependudukan dan pencatatan sipil yang 

dapat dilakukan dari rumah saja. Berikut beberapa cara 

yang dapat dilakukan masyarakat untuk dapat 

mengakses pelayanan. 

1. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi Jogja 

Smart Service (JSS) yang dapat di unduh melalui 

playstore 

2. Masyarakat dapat melakukan akses melalui 

layanan via whatsapp sesuai nomer yang telah 

tertera.  

a. 082137589077 nomor ini dapat digunakan 

untuk masyarakat yang akan melakukan 

pengurusan KK, KTP, Mutasi Penduduk. 

b. 085156474750 nomor ini dapat digunakan 

dalam melakukan pengurusan akta pencatatan 

sipil. 

Dalam menggunakan layanan via whatsapp ini 

maka ada beberapa format yang harus diperhatikan 

saat melakukan proses pengiriman. Harus 

menuliskan format seperti Nama, NIK, No. KK, 

Keperluan, dan menyertakan semua lampiran 

persyaratan.  
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3. Dan yang paling akhir masyarakat dapat melakukan 

pengurusan melalui via telfon dengan nomor 0271-

587490 yang dapat di akses pada jam kerja pukul 

08.00-15.00 WIB.  

Pelayanan online yang telah disediakan oleh Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jogja 

sangat membantu masyarakat yang harus berada 

dirumah pada saat pademi ini namun masyarakat tetap 

dapat melakukan pengurusan kependudukan dan 

pencatatan sipil. Dengan optimalisasi online ini sangat 

membantu pemerintah dalam memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19 di Kota Yogyakarta.  
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UPAYA PENANGANAN COVID-19 OLEH 

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah 

penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-

2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti 

gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, 

nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat 

(pneumonia atau sepsis). 

Cara penularan COVID-19 ialah melalui kontak dengan 

droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan 

partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung 

kuman penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, 

atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak 

tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di 

pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk 

atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga 

tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam 

waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang 

sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker untuk 

mencegah penyebaran droplet. 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

cenderung terus meningkat, menimbulkan korban jiwa dan 

dampak negatif di berbagai sektor. Dampak yang sangat 

besar pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan 
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masyarakat ini harus segera diantisipasi. Dalam rangka 

percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul 

diperlukan langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergi 

antar perangkat daerah, instansi pemerintah pusat di 

daerah dan lembaga lain terkait. 

Oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan 

Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Gugus 

Tugas guna Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul. 

upaya dan laporan dari pemerintah kabupaten bantul 

dalam menekan kasus penyebaran COVID-19 yaitu: 

1.  Dengan melakukan penyemprotan cairan 

disinfektan diberbagai sarana publik seperti halte, 

trotoar , taman,danang lainnya, karena sarana 

publik sering terjadi titik kumpul orang dan saling 

bergantian menyebabkan perlunya penyemprotan 

cairan disinfektan, sebagai upaya dari penekanan 

penyebaran virus COVID-19. Dalam hal ini 

Pemerintah Kabupaten menggandeng 

stakeholders seperti Badan Penanggulangaan 

Bencana Daerah (BPBD) serta PMI (Palang Merah 

Indonesia) 

 

2. Menanggapi situasi dan kondisi di Kabupaten 

Bantul terkait Corona Virus Disease (COVID19), 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 

mengadakan jumpa pers dengan kalangan media 

di Gedung Induk Kompleks Parasamya guna 

member informasi terkini kepada publik. 

Narasumber dalam Press Conference tersebut 

adalah Drs. Helmi Jamharis, MM selaku Sekretaris 

Daerah Kabupaten Bantul dan dr. Sri Wahyu Joko 

Santoso selaku Kepala Bidang Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bantul 

sebagai juru bicara. Adapun beradasarkan data 

terakhir terdapat kecamatan yang terdampak 

Covid-19 12 kecamatan diantaranya 

Bambanglipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, 

Jetis, Kasihan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, 

Sewon, Srandakan. 

 

3.  Dalam meninjak lanjuti penanganan kasus covid-

19 yang kian meningkat pemerintah kabupaten 

bantul mensiagakan rumah sakit (4) serta 

puskesmas (17 kecamatan) , rumah sakit yang 

menjadi rujukan penanganan pasien kasus covid-

19 di wilayah kabupaten bantul yaitu, RS.  PKU 

Muhammadiyah Bantul, RSUD Panembahan 

Senopati, RSPAU Hardjolukito, RS Santa 

Elisabeth, ini dilakukan demi memberikan perhatian 
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kepada khususnya pasien yang sudah positif virus 

COVID-19  agar cepat ditangi, serta bagi 

masyarakat yang mengalami gejala dari virus ini 

juga wajib untuk memeriksakan dirinya di fasilitas 

kesehatan yang sudah tersedia. 

4. Adapun tindakan preventif yang sudah dilakukan 

seperti Pembentukan Gugus Tugas Penanganan 

COVID-19 sesuai SK Bupati No. 135 th 2020, 

Penyemprotan di tempat umum dan layanan publik, 

dan Pembuatan Web untuk update terkini berita 

tentang COVID-19. Screening dan Konsultasi di 

semua Puskesmas Kabupaten Bantul. 

 

5. Angka warga masyarakat Bantul yang terinfeksi 

virus Covid-19, dalam kurun beberapa hari terakhir 

mengalami lonjakan yang menghawatirkan. 

Sampai dengan saat ini, tanggal 7 Mei 2020 sudah 

32 orang positif serta sebagian yang lain masih 

menunggu proses uji lab. 

 

 

6. Dari hasil penelusuran kasus yang sudah positif 

ditemukan adanya transmisi/penularan lokal yang 

ditandai keberadaan virus Covid-19 yang menular 

terhadap orang lain tanpa harus berpergian keluar 
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wilayah atau bertemu dengan orang asing dari luar 

wilayah. 

7. Kasus transmisi lokal diantaranya terjadi wilayah 

Kecamatan Sewon, Kecamatan Kasihan, 

Kecamatan Piyungan dan Kecamatan 

Banguntapan, yang telah dilakukan uji test dengan 

hasil positif terinfeksi Covid-19. 

8. Oleh karena itu perlu kesadaran semua pihak agar 

penyebaran bisa diputus, dengan tetap 

menjalankan aturan pemerintah, jaga jarak dengan 

siapapun, hindari kerumunan, tidak keluar rumah 

kecuali hal sangat penting, rajin cuci tangan, 

penerapan PHBS, wajib pakai masker dan Isolasi 

Mandiri selama 14 hari bagi yang baru bepergian 

luar daerah. 

Dalam seminggu terakhir terjadi lonjakan data Covid-19, 

baik orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam 

pengawasan (PDP) di Kabupaten Bantul. Sampai Kamis 

26 Maret 2020 pukul 14.00 WIB, jumlah ODP ada 207 

orang, PDP 39 orang, positif 3 orang. Angka tersebut 

tersebar di 27 kecamatan yang ada di kabupaten Bantul. 

Padahal data seminggu sebelumnya, pada Jumat 20 

Maret 2020 tercatat 9 PDP dan 39 ODP yang berasal dari 

12 kecamatan wilayahnya. Dari jumlah tersebut, satu 

orang PDP dinyatakan positif Covid-19. Juru Bicara Gugus 
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Tugas Percepatan Penanganan Penularan Infeksi Covid-

19 Kabupaten Bantul, Sri Wahyu Joko Santoso 

mengatakan, data per tanggal 26 Maret jam 14.00 WIB, 

data kasus pasien yang sedang rawat inap PDP 26 orang, 

pasien konfirm positif 3 orang dan ODP yang dirawat ada 

3 orang. 

Sedangkan untuk data akumulasi di Kabupaten Bantul 

untuk ODP ada 207 orang, PDP 39 orang, positif 3 orang. 

Itu data akumulasi di 17 kecamatan, ditambah untuk stok 

Alat Pelindung Diri (APD) di Bantul semakin langka. 

Tercatat dari tanggal 21 Maret lalu jumlah masker yang 

ada di gudang farmasi dalam kisaran 195.750 buah, 

masker N-95 1.000 buah, sarung tangan 17.500 buah. 

Sementara itu, melalui keputusan Bupati Bantul nomor 

154 tahun 2020, telah menetapkan status bahwa Bantul 

Darurat Bencana Covid-19. Oleh sebab itu Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Bantul menyediakan dana sebesar 

9,4 miliar untuk mengatasi pandemik Covid-19 ini. Ketua 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penularan Infeksi 

Covid-19 Bantul, Helmi Jamharis mengatakan anggaran 

ini berasal dari Belanja Tak Terduga (BTT). Dimana dari 

9,4 miliar tersebut akan dibagi menjadi dua pihak,yang 6 

miliar akan dilimpahkan kepada dinan kesahatan 

sedangkan sisanya untuk pihak rumah sakit. Diharapkan 

nanti dengan dana yang cukup besar, Dinas kesehatan 
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dan pihak rumah sakit mampu bekerja dengan optimal 

dalam menangani wabah COVID-19 serta warga bantul 

agar tetap tenang jangan panik berlebihan dengan tetap 

menjalani protocol kesehatan yang berlaku serta 

mematuhi instruksi bupati demi percepatan berakhirnya 

pandemic ini. 

 Perlu tindakan pencegahan pada virus COVID-19 agar 

tidak melebar luas dan tidak terkendalikan, maka dari itu 

mulailah pencegahan dari diri kita sendiri,lakukanlah 

beberapa pola hidup baru demi minimalkan risiko 

penularan virus COVID-19 sebagai berikut, 

a. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang 

mengalir  

b. Ketika batuk atau bersin diharuskan untuk menutup 

mulut dengan menggunakan siku tangan  

c. Gunakan masker jika hendak keluar dari rumah  

d. Sebisa mungkin hindari menyentuh mata, hidung, 

dan mulut  

e. Hindari tempat-tempat keramaian  

f. Hindari kontak dengan orang-orang yang terjangkit 

sakit 

g. Sering-sering menyemprot benda-benda yang 

sering disentuh menggunakan disinfektan.  
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PENANGGULANGAN COVID-19 OLEH 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA   
Provinsi DIY termasuk dalam zona merah persebaran 

Covid-19 di Indonesia. Data terakhir menunjukkan 

sebanyak 62 kasus positif Covid-19 terjadi di DIY. 

Pemerintah DIY dan tim percepatan penanganan Covid-

19 DIY terus mengupayakan langkah pencegahan dan 

penanganan Covid-19 (dprd-diy, 2020). Sejak 

mengumumkan kasus positif virus korona di Indonesia 

pada 2 Maret 2020 lalu, pemerintah meningkatkan 

langkah-langkah dalam menangani pandemi global dari 

Covid-19. Sebelum itu, pemerintah juga telah 

meningkatkan kesiagaan banyak rumah sakit dan 

peralatan yang sesuai dengan standar internasional, 

termasuk pada anggaran yang secara khusus 

dialokasikan bagi segala upaya pencegahan dan 

penanganan (jogjaprov.go.id, 2020). 

 Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY 

menyebutkan tujuh langkah pitulungan sebagai upaya 

percepatan penanganan Covid-19 di DIY. Pertama, 

pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang 

Covid1-9. Pada kenyataannya masyarakat belum cukup 

paham langkah pencegahan penyebaran virus corona di 
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lingkungannya.“Edukasi seperti protokol masuk rumah 

belum cukup dipahami kebanyakan warga. Masyarakat 

pun belum mengikuti imbauan pemerintah untuk memakai 

masker kain standar ketika keluar rumah. Pemahaman 

seperti ini penting disampaikan agar masyarakat dapat 

memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungannya,” 

tutur Eko. 

Kedua, penanganan medis dengan peningkatan sistem 

kesehatan. Eko mengungkapkan bahwa dalam aspek 

penanganan medis, pemerintah harus memberi jaminan 

kelengkapan APD dan makan minum kepada tenaga 

medis. Bahkan Eko mengatakan bahwa jaminan sosial 

juga perlu diberikan kepada tenaga medis. Eko 

menyarankan agar dapat memberdayakan masyarakat 

produsen APD untuk memberikan masukan pendapatan 

produsen dan ketersediaan tenaga medis yang 

membutuhkan APD. 

Ketiga, penanganan non medis seperti kebutuhan pangan, 

ekonomi, atau sosial. Kepada pemda, Eko mengatakan 

agar menyiapkan pemetaan bantuan agar merata. 

Menurutnya, pemberian bantuan kebutuhan pangan pun 

harus diperhatikan dengan cermat terutama kepada 

masyarakat yang terdampak langsung pandemi ini. 
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Keempat, anggaran yang berasal dari APBD DIY termasuk 

dalam penyelarasan APBD kabupaten/kota dan dana 

desa/kelurahan. Dana kelurahan dapat ditingkatkan 

pemanfaatannya, salah satunya untuk  sosialisasi 

pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan 

desa dan kelurahan. Eko berharap agar dana yang dimiliki 

dimanfaatkan untuk upaya percepatan penanganan 

Covid-19. 

Kelima, gotong-royong dari berbagai pihak, khususnya 

swasta dalam bentuk CSR. Menurutnya seluruh elemen 

harus bersama melakukan upaya pencegahan dan 

penanganan Covid-19 dengan caranya masing-masing. 

Aparat melakukan pengamanan dan penegakan hukum 

bagi para pelanggar, kemudian pihak swasta dalam 

melakukan percepatan penanganan di sekitar DIY melalui 

program CSR. 

Keenam, masyarakat harus disiplin menerapkan physical 

distancing dan pola hidup sehat. Sejauh ini aparat 

penegak hukum seperti Satpol PP telah bekerjasama 

dengan TNI dan POLRI untuk memantau sekitar agar tidak 

berkerumun. Pada intinya, masyarakat harus sadar diri 

menjaga dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya agar 

tidak saling menulari virus corona. 
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Terakhir, Eko mengatakan bahwa setelah seluruh pihak 

berusaha tentunya harus diiringi dengan doa. Eko 

mengejak seluruh masyarakat untuk lebih mendekatkan 

diri kepada Tuhan dan berdoa kepada-Nya agar masa 

pandemi ini segera berakhir. 

 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 

website resmi dengan alamat 

https://corona.jogjaprov.co.id. Pada website tersebut 

ditampilkan berbagai informasi terkini termasuk data 

terbaru pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP), 

serta orang dalam pengawasan (ODP). Masyarakat juga 

dapat mengetahui jumlah pasien positif, PDP, juga ODP 

sesuai dengan alamat masing-masing pengakses dengan 

cara memasukkan kode pos atau cukup dengan memilih 

menu scan lokasi terkini dengan GPS yang mana akan 

manampilkan data yang aktual sesuai dengan tempat 

pengakses. Selain dapat mengakses data pasien pada 

wilayah tertentu, didalam website tersebut juga tersedia 

menu untuk mengetahui data total dari pasien positif, PDP, 

serta ODP dalam provinsi DIY. Dalam menu tersebut, data 

jumlah pasien dijelaskan dengan detail sebagai berikut; 

jumlah pasien positif serta detail yang menunjukan status 

dirawat, sembuh, atau meninggal dunia. Data pasien 

dalam pengawasan dijelaskan detail jumlah yang dirawat 

inap, rawat jalan, serta yang meninggal. Serta ada pula 

https://corona.jogjaprov.co.id/
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jumlah pasien negatif. Dengan total orang dalam 

pemantauan (ODP) sejumlah 4.187 orang (per 25 April 

2020). Pada website tersebut juga terdapat menu untuk 

cek berita hoax tentang corona dengan nama ‘Hoaks 

Buster’. Adanya menu tersebut dikarenakan banyaknya 

informasi yang tersebar maka pada menu tersebut dapat 

membantu masyarakat untuk mencari tahu kebenaran 

setiap informasi. Menu ini sangat penting karena berguna 

untuk menangkal penyebaran berita simpang siur yang 

membuat masyarakat terlalu takut serta panik.  

 Selanjutnya terdapat pula edukasi cara mengurangi 

risiko dengan memberikan anjuran hal hal yang yang 

harus dilakukan serta beberapa hal yang tidak boleh 

dilakukan.  

Hal hal yang harus dilakukan adalah:  

1. Tutup mulut saat bersin atau batuk dengan tissue 

atau siku tangan atau gunakan masker.  

2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 

minimal 20 detik. 

3. Bersihkan atau lakukan disinfeksi permukaan 

benda yang sering disentuh. 

4. Terapkan pola hidup sehat dengan 

mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin 

berolahraga. 
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Hal hal yang tidak boleh dilakukan adalah: 

5. Berada dekat dengan orang yang sakit 

6. Menyentuh hidung, mata dan mulut saat tangan tidak 

steril.  

7. Menimbun masker atau alat-alat kesehatan yang 

sedang banyak dibutuhkan orang-orang 

8. Bepergian keluar rumah untuk hal hal yang tidak 

perlu. 

 Ada pula protokol kesehatan penangan covid-19 

yang dicantumkan, seperti segera ke rumahsakit saat 

suhu tubuh mulai naik sampai 38°C, batuk 

berkepanjangan dan sesak nafas, lalu saat ke rumahsakit 

diwajibkan memakai masker dan mengikuti anjuran dokter 

setelah mendapatkan pengobatan. Tenaga medis juga 

diwajibkan memakai APD atau alat pelindung diri saat 

menangani pasien suspect covid-19 dan melakukan 

screening secara teratur karena hampir setiap hari berada 

dalam zona merah. 
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