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UCAPAN TERIMA KASIH

I 
thamdulillah buku berjudul "Covid-19 dalam Perspektif

I LGovernance" ini telah terbit dan bisa dinikmati oleh para pembaca.

Penulisan buku ini bertujuan sebagai salah saru bentuk kontlibusi

bidang keilmuan pemerintahan Calam memandang Covid-19 sebagai

persoal.an bersama secara global. Buku ini terdiri dari 16 artikei yang

ditulis oieh mayoritas dosen, alumni, dan mahasiswa magister Prodi

Ilmu Pemerintahan UMY yang memilih konsen keahlian hampir

serupa yairu ilmu pemerintahan.

Melalui tulisan ini, tim editor mengucapkan terima kasih kepada

para penulis atas kontribusi artikel ilmia.h mereka. Para penulis tersebut

adalah Muhammad trko Atmojo, Ridho Al-Hamdi,Alim Bubu Swarga,

Helen Dian Fridayani, Gerry Katon Mahendra, Suswanta,Muhammad

Qrr'anul Kariem, Vindhi Putri Pratiwi, Abitassha Az Za.hra, Resky

Eka Rachmzdani, Dian Eka Rahmawati. Muhammad Iqbal, Nurul

Arifah, Machendra Setya Atmaja, David Efendi, Awang Darumurti,

Sakir, Riska Sarofah, Muhammad Yusuf Muchamad Zaenuri,Ahmad

Habibullah, dan Nuruddin r'J Akbar. Semoga dengan shadaqah iLmu

pengetahuan melalui artikel ilmiah tersebut, para penulis mendapatkan

kebaikan dalam banyak hal.



Ucapan te'ima kasih juga kami haturkan kepada Progra;n Studi
Ilmu Pemerintahan UMY dan Laboretorium IP UMY yang telah
memfasilitasi penerbitan btrku ini. Ucapan terima kasih juga kami
sampaikan kepada Penerbit Sarnudra Biru yang telah menjacii mitra
kerjasama penerbitan buku ini. Semoga karya ini menjadi bagian dari
l<hazanah intelektual Prodi Ilmu Pemerintahan Ln4y dalam masalah
tata kelola pemerintahan untuk menangani bencana non-alam seperti
Covid-19.'Secara khusus pu1a, tim editor mengucapkan terima kasih
kepada Dr. suswante,{ang telah memberikan ide awal topik penulisan
buku ini danjuga Muharnmad Iqbalyang turutmembantu penruntingan
teknis naskah-naskah yang ada di dalam buku ini.

sekali lagi, semoga buku ini bermanfaat. Kami sebagai tim editor
mohon maafjika masih terjadi banyak kesalahan dalam proses editing
buku ini karena belum dilakukan secara maksimal. Namun demikian, isi
di tiap-tiap artikel secara substantif merupakan tanggung jawab pribadi
para penulisnya. Karena itu, kritikyang membangun tetap terbuka kami
terima sebagai masukan pada penerbitan karya-karyaberikutnya . Tabik.

. .Tamantirto-Bantul,06Juti2020

Ridho Al-Hamdi dan Muhammad Eko Atmojo

Tim Editor
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SAMBUTAN KAPRODI IP UMY

erespons isu mutakhir yang dihadapi negara dan masyarakat

dalam bentuk tulisan merupakan tradisi akademik yang harus

dikembangkan. Para Cosen llmu Pemerintahan Fisipol UMY beserta

alurrrninya melakukan hal tersebut melalui tulisan artikelyang nembahas

Covid-l9 dari perspektif governance. Artrkel tersebut sengaja dituiis

untuk memberikan sumbangan pemikiran secara konstruktif kepada

pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 di

Indonesia. Di samping itu juga sebagai upaya Prodi Ilmu Pemerintahan

UMY dalam mengembangkan Ilmu Pemerintahan yang membawa

kemaslahatan umat.

Setelah melalui diskusi yang mendalam maka dipilihlah

topik "Covid-19 dalam Perspektif Gooernance". Topik ini dipilih

secara sengaja karena di samping up to datejuga memberi kontribusi

keilmuwan pemerintahan dalam menghadapi situasi yang tidak

menentu. Pembahasan yang menggunakan penCekatan situasi normal

harus diubah dengan berbagai konsep yang bersifat "uncertainty

rnanagernent" yangrelevan dengan bencana alam. Tata kelola kolaborasi

yang melibatkan aktor non-pemerintah juga mewarnai pada berbagai

tulisan ini.
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Mergingat bahwa buku ini mempakan suatu bunga rampai

dan merupakan pemikiran lepas dari setiap penulisnya, tentu itu

mempunyai keterbatasan dalam penjelasan. Oleh karena itu masih

dijumnai beberapa kekurangan di sana sini. Kritik dan saran dari

pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, kami sebagai pengelola Prodi

mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah bekerja

keras inenuangkan pemikirannya dalam sebuah artikel. Demikian juga

kepada pembaca, terima kasih atas apresiasinya. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 07 JuIi 2020

Dr. Mucham ad Zaenuri, M. Si.

Ketua Program Studi llmu Pemerintahan

Fakultas llrnu Sosialdan IImu Politik

Unia ersitas Muh arnmadiya h Yogy a,karta
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Tata KeLoLa Kolaborasi PenangguLangan
Bencana non-Alam Ccvid 19:
Mening katkan Kapasitas, Meng urang i
R is iko

Muchamad Zaenuri

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik
Univ ers i ta s Mu h amma diy ah Yo gy a kurta
E - m ai l : m uclt am a dzaenuri@umy. ac. i d

ABSTRAK

Q 
uatu keniscayaan bahwa penanggulangan bencana non alam covid

\) 19 hanya dapat dilak-ukan oleh pemerintah. Disamping kapasitas

pemerintah yang tidak mencukupi juga disebabkan oleh partisipasi

masyarakat yang semakin tinggi. Agar bencana covid 19 ini dapat

ditanggulangi secara efektif perlu dilakukan tata kelola yang melibatkan

berbagai stakeholder. Peran aktor non pemerintah seperti swasta,

kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan media menjadi sangat

menentukan. Tatz kelo1a kolaborasi ini diperlukan untuk mengatasi

bahaya dan meperkecil risiko dengan cara meningkatkan kapasitas

yang berbasis pada sinergisitas antar stakeholder.Pendekaan penta helix

meniadi dasar utama dalam membanzun interaksi diantara stakeholder.
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Pemerintah sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan berperan sebagai
pusat pengendali yang didukung oleh swasta, kelompok masyarakat,
perguruan tinggi dan media. Proses transformasi untuk meningkatkan
kapasitas dan memperkecil risiko dilakukan mulai dari pola hubungan
yang bersifat koma-ndo hingga menjadi partnership. Hubungan yang
bersifat partnership yang nremerlukan berbagi sumberdaya dan risiko
menjadi suatu kebutuhan, mengingat penyebaran covid 19 ini terus
berlangsung dan sulit dikendalikan. Kolaborasi yang permanen diantara
stakeholder dan bersifat jangka panjang yang berpusat pada Demerintah,
harus dilakukan dengan ikatan jejaring yang kuat dengan disertai
dukungan basis regulasi yang disepakati oleh seluruh stakeholder.

Kata Kunci : Tata kelola kolaborasi, penanggulangan bencana, C ovid- 1 9

A. PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini penduduk dunia dihadapkan pada tantangan

yang berat dengan adanya penularan vkus corona yang berlangsung
cepat. Virus ini dapat menyerang baik hewan maupun manusia, ketika
men)'erang manusia virus ini nrenyebabkan penyakit infeksi saluran
pernafasan seperti flu, MERS, dan SARS. Virus corona merupakan
jenis baru yang ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019.
Virus jenis baru ini kemudian diberi nama corotnc,uirus disease-2019
yang disingkat menjadi Covid-19. Sejak Covid-19 ditemukan, virus
tersebut menyebar secara luas sehingga mengakibatkan pandemi global
yang berlangsung hingga sekarang ini.

Ar,r'al mula Covid-19 ini diduga berkaitan dengan pasar hewan
Hunan yang terletak di Wuhan yang menjual segala jenis daging
binatang, termasuk binatang yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia
seperti ular, kelelawar, <ian berbagai jenis tikus. Terdapat banyak
kasus infeksi pneutnonia misterius yang ditemukan di pasar hen'an
Hunan. Covid-19 diduga berasal dari keleiawar dan hewan lainnya
yang dikonsumsi oleh rnanusia hingga terjadi penularan. Gejala dari
Covid-19 pada umumnya berupa demam hingga 380C, batuk kering,
dan sesak nafas serta dampak terburuk bagi manusia adalah kematian.
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Pandemi 91obal tersebut juga terj adi di Indonesia, saat ini Indonesia

menjadi salah satu nega:r- di dunia yang tefpapar oleh Covid-19. Virus

tersebut pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan

diumumkan langsung oleh PresidenJoko Widodo, sejak saat itu hingga

sampai tanggal 17 Mei 2020 terkait perkembangan kasus Covid-19

digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 1. Per'kembansan Kasus Covid-19 di Indonesia

Perkemhangan Kasus iovid-1? di lndr:nosia
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Sumber : Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Dari grafik diatas, pada ianggai 16 Mei 2020 jurnlah total kasus

virus corona di Indonesia mencap a\ 77 .025 kasus, 3.91,1, orang sembuh,

1.089 orang meninggal dunia, dan sisanya sedang menjalani perawatan.

Selain itu, pemerintah melaporkan jumlah ODP sekitar 269.449

orang, PDP menc apai 35.069 orang. Berbagai sumber, baik dari dalam

maupun luar negeri, memprediksi angka p^r,rr Qovid-19 di Indonesia

akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu. Kemampuan, kecepatan,

dan efektivitas respons pemerintah Indonesia ya;ng kurang maksimal

dan pengambilan keputusan yang lambat masih penuh dengan keragu-

raguan, dianggap sebagai penyebab dari tingginya angka kasus tersebut.

Data terakhir menunjukkan bahwa penyebaralr yang begir.r cepat

telah berdampak pada peningkatan jumlah korban, kerugian harta benda,

meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana' serta menimbulkan

implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.Terlebih lagi
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wr{o pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan bahwa covid-19
sebagai global pandemic. Sehubunga-n dengan ha1 tersebut, presiden foko
wido co menerbitkan Keputus an Presiden N omor 72 tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non-alam Peny-ebaran Covid-19 sebagai bencana
nasional. Menurut keputusan presiden tersebut, penanggulangan bencana
nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 dilaksanakan oleh
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Untuk melawan penyebaran Covid-19 di Indonesia,. sangat
diperlukan pera.n serta seluruh lapisan masvarakat untuk memutus
rantai penyebaran virus tersebut. Pemerirrtah tentu saja mengalami
keterb atasan sehingga perlu duku ngan s ta ke h o / de r lain sep erti kekuatan
dunia usaha, kekuatan komunitas/masyarakat, kekuatan p ara akademisi,
dan kekuatan media, untuk menangani secara bersama-sama penyebaran
covid L9 ini. Kepala GugusTugas penanganan Covid-19 Beni Munardo
mengingatkan kepada semua pihak bahwa agar penanganan covid 19
dapat efektif perlu digunakan metode kolaborasi penta helix. Tid,ak
hanyadi tingkatpusat, retapi penerapan metode kolaborasip enta helixini
diharapkan diterapkan di tingl<at provinsi, kabupaten, kota, kecamatan,
kelurahan, bahkan sampai desa dan RT/RW (Andriyani,2020).

upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi jumrah penderita
Covid-19 di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya
dengan memberikan kebijakan untuk membatasi aktifitas di luar rumah,
kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (wFH), bahkan
kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal tersebut sudah menjadi
kebijakan dari pemerintah berdasarkan pertimbangarr-pertimbangan
yang telah dianalisa dengan mendalam. Terkait aktivitas yang
dirurnahkan sudah menjadi kebijakan dalarn kondisi khusus yang harus
dilakukan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengatasi masalah
yang terjadi di masyarakat.

Pada 3L Maret 2020, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan
PSBB yang telrunng dalam PP Nomor 2r. Tahun 2020 untuk beberapa
daerah dalam mengatasi wabah covid-19. Kebijakan psBB bertujuan
untuk mencegah penyebaran Covid-19 meluad ke daerah lain atau

294



air beserta sabun cuci tangan agar dapat digunakan oleh rr'asyarakat

umum. Selain itu, terdapat pembuatan masker kain untuk dibagikan

kepada masyarakat, menyediakan makanan gratis untuk pengemudi ojol

maupun kurir, hingga penggalangan dana untuk menyediakan peralatan

alat pelindung diri bagi tenaga medis.

Dzri Iatar belakang tersebut murrcul berbagai pertanyaan: L)

Apa yang dimaksud dengan bencana non-alam? 2) Bagaimana proses

terjadinya bencana? 3) Bagaimana peran penta helix dalam menangani

Covid-19? dan 1) Bagaimana tata kelola kolaborasi dapat meningkatkan

kapasitas dan memperkecil risiko penyebaran covid 19 agar bencana

non alam dapat diatasi?

B. ANALISIS

1. BencanaNon-Alam Covid 19

Bencana merupakan suatu peristiwa yang datangnya secara tiba-

tiba, sehing gaCarter (2008) memberi pengertian bahwa ben cana adalah

sebuah peristiwa mendadak yang mendatangkan kehancuran, kerugian

materi dan kesusahan yang luar biasa. Menurut IfU Nomor 24Tah'n

2007 tentang Penanggulangaq Bencana, bencana merupakan sebuah

peristiwa atau rangkaian peristiw^yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Departemen

Kesehatan RI (2001), bencana merupakan peristiwa atau kejadian

pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian

kehidupan manusia, serta mernburuk-nya 
-kesehatan 

dan pelayanan

kesehatan yang bermakna sehingga membutuhkan bantuan luar biasa

dari pihak luar. Definisi bencana menurut WHO (2002) merupakan

kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya

nya\4'a manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan

kesehatan pada skala tertentu yang memeriukan respon dari luar

m asyarakat atau wilay ah terdamp ak.
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zonaluar yang dianggap masih relatif amlrn dari jangkauan Covid-19.

Salah satu daerah yang menerapkan PSBB yaitu Provinsi DKI Jakarta.

Berikut grafik perkembangan kasus terkonfirmasi positif DKI Jakarta

selama PSBB berlangsung (Putra, 2020).

Grafik 2. Perkembangan Kasus Positif Covid-19 diJakarta

iri s* l*xk4l{: f{trl *ls l'@hi i;rd}l (ec a.5&'pbfi b,'.ro!*{6:&$r: uslA r**rabn6l *&${

- tAii\ti {-*\p*!r(Ns

B}

:!i

Sumber: https://covidl 9.go-id/peta-sebaratr

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PSBB terhadap

penambahan kasus harian masih menuniukllan grafik yang fluktuatif,

Sehingga, Penerapan PSBB ,.i"-^ dua minggu ,"ejak tanggal 10 April

2020 tidak cukup efektifjika tidak disertai oleh peran stakeholderIain.

Dengan begitu, langkah-langkah taktis dilakukan oleh pemerintah

melaluiTim Gugus Tugas Covid-19 untuk mencegah kumpulan orang

atau kerumunan orang yang dianggap berpotensi u.rtuk menularkan

atau tertular Covid-19.

Untuk menghadapi Covid-19 diperlukan peran dari seluruh

lapisan nasi'arakat dan jtgu pemerintah. Sekarang ini daiam

menghadapi Covid-19 berbagai bentuk partisipasi rnasyarakat pun

rnuncul di Indonesia, terutame dukungan terhadap tenaga medis.

Dukungan terhadap tenaga medis yang dilakukan oleh masyarakat

mulai dari membu at h and s anitizer secaramandiri, membuat APD untuk

tenaga medis dan diberikan secara gratis, serta menyediakan tendon
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N4enurut IfU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan

bencana, terdapat empat jenis bencana yaitu bencana alam, bencana

non-alam, bencana sosial, dan kegagalan teknologi. Bencana alam

merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang disebabl<an oleh alam ̂ ntar^ lain seperti gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah

longsor. Bencana non-alam merupakan bencana yang disebabkan oleh

suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam antua lain seperti

gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penvakit. Bencana

sosial merupaka.n bencana yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti konflik

sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Kegagalan

teknologi merupakan seluruh kejadian bencana yang disebabkarr oleh

kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia

dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan

pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

Dari pengertian tersebut maka bencana sebagai peristiwa atau

serangkaian peristiwa dapat dijelaskan bahwa peristiwa merupakan

kejadian yang bersifat tunggal, sedangkan serangkaian peristiwa adalah

kejadian yang bersifat beruntun dalam waktu hampir bersamaan.

B encana bi asa:ny^ diikuti oleh dampak yang bersifat sekunder atau tersier

dan bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau sebentar.

Dari pengertian tersebut dapat diidentifikasi bahwa suatu

peristiwa atau serangkaian peristiwa dapat disebut "bencana" apabila

memenuhi kreteria berikut:

1) Ierjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia

2) Dapat terjadi sccara tiba-tiba atau periahan-lahan/bertahap

3) Menimbulkan korban jiwa, ha-rta benda, kerugian sosiai-

ekonomi, kerusakan lingkungan, d11.

4) Mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

5) Diluar kemampuan sehingga membutuhkan bantuan pihaklain

Berdasarkan identifikasi tersebut maka penyebaran covid 19
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dapat dikatakan sebagai bencana karena mernenuhi kriteria tersebut,

apabila peristiwa atau serangkaian peristiwa yang tidak memenuhi

kreteria tersebut dapat disebut sebagai fenomena alam biasa. Penularan

Covid 79 merupakan bencana non-atam karena disebabkan oleh

wabah penyakit yang hingga sekarang belum ditemukan vaksin untuk

mencegahnya. Bencana non alam tentu saja harus ditangani dengan cara

yang berbeda dengan bencana alam dan sosi'al. Bencana non alam lebih

cepat ditangani karena faktor penyebabnya bukan karena fenomena

aiam sehingga sedikit banyak dapat dikendalil"art manusia, tetapi karena

penduduk dunia ini sangat banyak akhirnya bencana ncn alam ini juga

sulit ditangani.

2. Proses Terjadinya Bencana

Terdapat tiga faktor penyebab terjadinya b-encana, yaitu: ?ertarna,
faktor alam (natural disaster) yang diakibatkan karena suatu fenorrrena

alam tanpa terdapat campur tangan dari manus\a, keduarfaktor non-alam

(non-natural disaster) yaitu yang tidak diakibatkan karena fenomena

alam dan bukan pula akibat dari perbuatan manusia, dan ketiga,

faktor sosiaVtnanusia (man-made disaster) yang murni diakibatkan

dari perbuatan manusia contohnya seperti konfi.k horisontal, konflik

vertikal, dan terorisme. Secara umum faktor penyebab terjadinya

bencana karena terdapat interaksi ant^t^ ancaman (hazard) dan

kerentanan (vulnerability) sehin11a mengakibatkan munculnya risiko

bencana dan apabila terdapat suatu pemicu maka terjadilah suatu

bencana. Sebagaimana gambar 1.
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Gambar 1. Proses Teriadinya Bcncana

Sumber: Nurjanah dl,k (2013: 1a).

3. Ancaman/Bahaya (Hazard)

a. Per'gertianAncaman/Bahaya

Ancaman/bahaya menurut ffU Nomor 24 tahun 2007 adalzh

suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana.

Ancaman/bahaya merupakan.suatu keadaan yang disebabkan oleh

suatu fenomena alam atau manusia yang berpotensi untuk merusak

atau mengancam kehidupan manusia, menyebabl<an kehilangan harta

benda, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan. Bahaya termasuk

kondisi tersembunyi yang dapat menjadi ancaman di masa depan dan

mempunyai sumber yang berbeda seperti dari alam ̂ tav y^{tgdiseb abkan

oleh manusia. Menurut jenisnya terdapat empat jenis bahaya yaitu

bahaya alam, bahaya teknologi, bahaya terorisme dan perang, serta

bahaya biologi. Di era sekarang ini disamping bahaya alam, bahaya

biologi berupa epidemik terus mengancam manusia di muka bumi ini

(Pinkowski, 2008).

b. Ancaman/B ahayrBiologi Covid-19

Bahaya biologi mcrupakan bahaya yang berasal dari tanaman,

binatang, organisme maupun mikro organisme yang kemudian masuk

ke dalam tubuh dan mengancam kesehatan (Davis, 2075). Faktor dari
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bzhaya biologi yaitu, jamur, virus, bakteri, tanaman, dan binatang. Virus

corona atau SARS -CoV-2 merupakan jenis baru dari coronavirus yang

menular ke manusia. Virus corona adalah kumpulan virus yang dapat

menginfelai sistem pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga

dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru

(pneumonia).

Menurut [2sil penelitian, kelelawar diyakini sebagai sumber dari

virus baru corona yang berarval dari Kota Wuhan,Tiongkok. Akan tetapi,

hasil da.ri penelitian lainnya nienrrnjukkan bahwa trenggiling diduga

menjadi perzntara bagi virus tersebut. Peneliti menemukan kecccokan

genetik terdekat dengan virus coron^ yzng menginfeksi manusia di

.dalam virus yang terdeteksi pada trenggiling tetapi penelitian tersebut

belum sampai pada tahap kesimpulan. Penularan Covid-19 dapat terjadi

apabila seseorang menghirup percikan yang keluar dari batuk maup-un

napas orang yang terjangkit Covid-19 selain itu, penularan Covid-19

juga dapat terjadi apabila seseorang memegang permukaan atau benda

yang mengandurrg virus Covid-19.

C ovid- 1 9 merup akan keluarga b e s ar viru s yan g dap at menginfeksi

burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut WHO virus ini

menyebabkan penyakit rnulai diri flu ringan hingga infeksi pernapasan

yang parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Virus corona

bertanggung jawab atas beberapa wabah cii seluruh dunia, termasuk

pandemi SARS 2002-2003 dan wabah MEP.S di Korea Selatan pada
.tahun 2075. Saat ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai

Covid-19 yang memicu wabah di China pada Desember 2019, dan

merebak di berbagai negara di dunia.

Terjadi peningkatan kasus Covid-19 di China setiap harinya.

Kemudian jumlah kasus Covid-19 bertambah dan menyebar ke lebih

banyak negara. Kasus Covid-19 pertama diluar China dilaporkan di

Thailand kemudi an menc ap ai Timur Tengah untuk p ertama kaliny ̂  sazt
jumiah kasus Covid- 19 bertambah dan menyebar ke lebih banyak negara.

Perancis menjadi negu^ pertama di Benua Eropa yang menginformasi

kasus Covid-19. Pada saat yang sama, kasus pertama Covid-L9 juga
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mefambah di Benua Australia 1alu dalam perkembang rlnye- Covid-i9

menyebaf ke Benua Afrika. Persebaran Virus Covid-19 di dunia telah

menyebar ke 65 negara cian satu kapal pelayaran internasional. Inilah

yang menjadikan penyebaran covid 19 sebagai bahayayang mengancam

kehidupan dan penghidupan manusia, baik secara ekonomi maupun

sosial-politik.

Peningkatan negara yang terdampak virus covid-19 di seluruh

dunia seperti Amerika, Spanyol, dan Italia membuat situasi ekonorni

dunia semai<in membur.lk. Beberapa lembaga memprediksikan

perlemahan ekonomi dunia, ^ntafa lain llziF yang memProyeksikan

ekonomi global tumbuh minus di angka 3%0. Di Inclonesia seiring

adanya atufan terkait WFH baik untuk sektor pemerintah mauPun

sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatarr kegiatan usaha yang

berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan

menekan penerirnaan PPN DN.

covid 19 mengancam kehidupan manusia karena menimbulkan

dampak kelesuar, ekonorni sehingga sebagian besar masyartkat

kehilangan pekerjaannya. Pan<iemi Covid-19 juga merupakan bentuk

bahzya (hazard) yang memiliki. potensi untuk menganca-m segala aspek

kehiCupan yang ada di masyarakat seperti sosial, ekonomi, kesehatan,

dan p s ikolo gis.Ancam an b ahaya ini tentunya m engundang risiko tinggi

apabila dibarengi dengan kerentanan yang telah terjadi di masyarakat.

4. Kerentanan (Vulnerability)

a.. PengertianKerentanan

Pemahaman mengenai kerentarran terus mengalami perubahan

dan semakin meluas, serta berkaitan dengan bagaimana lembaga-

lembaga yang mefespon bencana rnenempatkan posisi kerentanan

tersebut. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kerentanan berdasarkan

karakteristiknya dan solusi yang menyertainJz (Yustiningrum, 2016).

Pertama adalah kerentanan yang disebabkan a1am, yang memerlukan

solusi ilmiah dan teknolo gi,kedua,kerentanan penyebabnya adalah biaya

yang besar, sehingga memerlukan solusi ekonomi dan keuangan; dan
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fr.etiga, kerentanan yang penyebabnya adalah struktur sosial, sehingga

membutuhkan solusi politik.

Menurut I-[J norrfir 21 tahun 2007, kerentanan merupakan kondisi

atau karakteristik geologis, biologis hidrologis, klimatologis, geografis,

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu witrayah

untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,

meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk

merrghadapi dampak buruk bahaya tertentu. Kerentanan merupakan

suati kead^ n zt^u kondisi yang dapat menguiangi keinampuan

masyarakat untuk mempersiaplon diri daiam menghadapi bahaya

atau ancaman bencana. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi

kerentanan yaitu faktor fisik, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor

lingkungan.

b. Kerentanan Saat Covid-l9

Faktor kerentanan dari bencana non-alam penyebaran Covid=l-9

meliputi faktor geografi/kependudukan, faktor sosial, faktor ekonomi,

dan juga faktor prasarana dan sarana kesehatan. Memang terdapat

keterkaitan ̂ ntua penyebaran suatu wabah penyakit dengan kepadatan

penduduk di suatu wilayah, Berdasarkan penelitian dari Lie (dalam

Hardiyanto, 2078) mengenai hubungan kepadatan penduduk dengan

epidemi yang dilakukan pada tahun 2}78,terdapat korelasi yang lemah

^nt^r^ kepadatan penduduk dengan kematian akibat rvabah. Dari data

angka kematian, ditemukan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk

yang rendah dapat menghalangi penyebaran dari epidemi. Kawasan

perkotaan yang padat oleh penduduk dapat menyebabkan transmisi

penyakit lebih cepat dengan rantai penyebaran yang lebih kompak dan
- jrg" komplefts sedangkan kawasan sub-urban memiliki keterjangkitan

y^ng lebih rendah tetapi kawasan sub-urban tidak memiliki fasilitas

kesehatan yang memadai untuk menghadapi wabah penyakit, terblebih

lagi Covid-19 merupakan jenis penyakit baru (Amnitami,2020).

Kondisi kerentanan sosia.I (social aulnerability) menjadi realitas

nyat^ y^ng terj adi di masyarakat dalam m enghadapi p and emi Covid- 1 9.
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2004), tetapi sekarang risiko dapat dihitung secara matematis yang

merupakan probabilitas atau konsekuensi dari suatu bahaya. Dengan

mengetahui risiko maka dapat diantisipasi agar tidak terjacii bencana

atau hidup harmonis dengan bencana-. Upryatersebut dilakukan dengan

meningkatkan kapasit as s tatr-e h o lder yangberkaitan dengan kebencanaan.

!. MenghitungRisiko

Menghitung risiko bencana pada suatu daerah/wi layah didasarkan

pada peni!.aian bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang terdapat di

daerah/wilayah tersebut. Untuk menghiting risiko bencana digunakan

persamaan berikut (Suleman, 2076):

Rrin (R) = H (Hazard) xY (Vulnerabilitfl / C (Capabiliry)

Keterangan:

R: Risiko Bencana

H: Bahaya

V: Kerentanan

C: Kapasitas

Bencana dapat terjadi apabila risiko yang dihadapi terlalu besar,

hanya butuh pemicu yang sederhanan bencana bisa terjadi secara tiba-

tiba. Dalam konsep kebencanaan, sebenarnya dampak dari bencana bisa

diminimalisir supaya tidak membawa korban manusia dan merusak

lingkungan dengan cara menghitung risiko. Tentu saja kuncinya adalah

akurasi dalam menghitung risiko yang diimbangi dengan peningkatan

kapasitas.

c. Mengelola Risiko

Risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi

darib ahayayang direalisasikan atau ukuran kerusakan atau kerugian yang

terkait dengan suatu kegiatan. Dalam hal ini, virus Covid-19 menjadi

bahaya biologi yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia

dan meluasnya virus Covid-19 yang akan menyakiti banyak manusia.

Dikarenakan adanya bahayz tersebut, diperlukan tindakan untuk
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Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat (c ommunity

resilience) mengalami guncangan (shock) akibat pandemi Covid-19.

Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat

untuk dapat menggunakan sumb et dtyayang tersedia untuk memenuhi

kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Namun dengan

kondisi saat ini ketahanan masyarakat mengalami kerentanan sosial dan

rnenyebabkan produktivitas menurun, mata pencaharian terganggu'

serta muncul gangguan kecemasan di masyarakat.

Kerentanan ekonomi juga terjadi bagi masyarakat yang tidak

mampu, kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba dengan tidak ada status

pekerjaan yang jelas, tidak mempunyai sumber oemasukan ekonomi

yang didapat sehari-hari, dan tidak memiliki gaji pokok yang tetap.

Dampak dari kerentanan sosial ekonomi ini dapat membuat masyarakat

melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, yaitu tindakan pencurian,

tindakan irasional, dan juga tindakan kriminal.

Terdapat juga kerentanan pada prasarana sarana kesehatan

pada. szat terjadi pandemi Covid-19, berbagai rumah sakit untuk

rujukan Covid-L9 merniliki sejumlah permasalahan. Permasalahan

tersebut seperti akses informasi yarrg minim, krrrarrgnya tenaga medis,

kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan

tidak terdapat prosedur khusus untuk melakuk'an tes Covid 19, serta

laytnan test PCR untuk mendeteksi'virus Covid-19 rnasih minim

karena terbatasnya penyelengganan dan akses yang tersedia. Persiapan

dan penanganan yang minim dapat berdampak pada tidak terkontrolnya

angka penyebaran, penularan, serta Penanganan Covid-19

5. Risiko Bencana (Risk)

il. Pengertian Risiko (Ritk)

fusiko merupakan kemungkinan dampak atau potensi kerugian

yang diakibatkan oleh bahaya (hazards) dan/atat kerentanan

(vulnerability) disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pada tata'

kelola organisasi tradisional, risiko dihadapi melalui adaptasi sumberdaya

agar dtpat menghadapi perubahln yang terjadi (Kirshchenbaum,
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mengendalikan bahaya sehingga mencapai pada tahap risk acccptance

atau risiko yang dapat diterima tetapi bahayavirus Covid-19 ini sebisa

mungkin harus dieliminasi karena bahayatersebut menimbulkan risiko

yang sangat besar walaupun jumlah orang yang terkena sedikit.

Pengendalian bahaya biologi dari bencana non-alam ini yaitu

m e nggunakan manaj emen risiko. L angkah p ertamanya yaitu mengenali

ba.haya.yang ada. Kenaii bahaya yaitu deng^n car^ riset atau penelitian

dari p^r^ scientist untuk mengetahui bagairnana penyebarannya,

pencegahannya, memusnahkannya, d11. Setelah itu, yang kedua yaitu

mengidentifikasi risiko (risk identfcation) yang ada,risiko tersebut yaitu

menyebarnya vinis Covid-19 dan risiko setiap indiviciu yang terkena

virus. Langkah ketiga yaitu menilai risiko (risk assessrnent) berdasarkan

probabilitas terjadinya risiko, dan konsekuensi yang diterima oleh

manusia. Karena manajemen risiko bertujuan untuk memperkecil risiko

1,tng ada,sehingga diutamakan untuk mencegah penl'ebaran virus dan

diikuti dengan mengisolasi dan meraw^tpafa pasien yang terkena virus

Covid-19 agar lekas sembuh. Langkah keempat yaitu mengelola risiko

menggunakan hierarki pengendalian risiko seperti Gambat 2.

kolate peopls
frari lhe haz*rd

L*#t
€lfpttire

I6ffi lPrctecithevrortier$ihlEiLlliSF:-l4 "-*-'"l

Wt 

i Pcrorul Prctfft;v€ EquiPmenr

Gambar 2. Hirarki Kontrol

Hierarchv *f Ccntr*ls

Sumber: https://www.cdc.gov/niosVtopics/hierarchy/default.htrn1
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Karena penyebaran covid-19 masih belum bisa dieliminasi dan
tidak mungkin juga untuk disubstitusikan, sehingg 1rp^y^ untuk

mengendalikannya dengan cara engineering controls seperti jika vaksin
sudah ditemukan dapat menekan penyebaran virus karena manusia
sudah kebal terhadap bahaya tersebut dan untuk mendeteksi adanya
virus didalam manusia dengan menerapkan rapid test. Selanjutnya,
administratizte controls seperti penerapan social distancing yarng sudah

dilakukan unruk mencegah penyebaran virus dari orang ke orang,
dan yang terakhir yaitu PPE (personal protecti,ue equiprnent) atau APD
pada orang yang dinyatakan tidak sakit dengar, menggunakan masker
ketika bepergian jika ada kepentingany^ngmendesak, dan cuci tangan
menggunakan sabun attu hand sanitizer.

6. Pemicu

Pemicu merupakan suatu penyebab atau sesuatu hal yang
dapat memulai terjadinya suatu bencana. Secara medis pemicu dari
penyebaran covid 79 adalah kerumunan antar manusia yang saling
beradu fisik. Peningkatan angka penularan Covid -19 dapat disebabkan
karena masih banyak masyarakat yang aktifitasnya berkerumun.
Disamping itu terdapat masyar^kat yang melakukan kegiatan di
luar nrmah untuk bekerja memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemicu
untuk terjadinya bencana sudah ada maka agar tidak menimbulkan
dampak yang lebih besar lagi harus meningkatkan kapasitas untuk
menanggulanginya.

7. Kapasitas

a. Pengertian Kapasitas

Kapasitas merupakan suatu kekuatan maupun potensi yang
terdapat pada perorangan, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintaha
yang dapat membuat mereka dapat mencegah, mengurangi, siap siaga,
menanggapi dengan cepat atau segera sembuh dari suatu keadaan
kedaruratan serta bencana.
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b. Peningkatan Kapasitas

Wabah Covici-19 yang sernakin memburuk mengharuskan

pemeiintah untuk segera melakukan tindakan riel dengan

meningkatkan kapasitas. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan

meningkatkan perlengkapan kesehatan, Kementerian Kesehatan

(Kemenkes) menambah sedikitnya empat laboratorium pemeriksaan

Covid-19. Selain itu, ditambahkan iuga_ 40.829 tempat tidur di 132

rumah sakit rujukan. Hal tersebut diatur oleh Kementrian Kesehatan

melalui Keputusan Kementrian Kesehatan. Keputusan tersebut diambil

sebagai upaya mitigasi terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19 dalarn

negeri yang terus mengalami peningkatan. Terdapat beberapa skenario

yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk menahan laju

perkembangan Covid-19 seperti kapasitas rumah sakit, sarana prasarana

alat kesehatan dan kesiapan SDM. Apabila skenario-skenario tersebut

disiapkan dengan ma-ksimal, maka kasus covid-19 diperkirakan segara

berakhir dan teratasi dengan baik.

Pemerintah juga melakukan peningkatan kapasitas kesehatan

berupa penambahan APD, penambahan jumlah rumah sakit khusus

dibuat untuk penanganan covid-19, rekrutmen tenaga medis yang

berkualifi.kasi, dan lain-lain. Dalam penambahan fasilitas kesehatan,

pemerintah menambah rumah sakit rujukan untuk menangani virus

corona, terdapat 132 rumah sakit yang terdiri dari 109 RS TNI, 53

RS Polri, dan 65 RS BUMN termasuk pembuatan observasi virus

cofona dalam skala besar di pulau galang (Kementerian Kesehatan,

2020).

Kebijakan pemerintah melalui social distancing sebagai upaya

peningkatan kapasitas dalam menghadapi pandemi Covid-19 juga

dilakukan. Social distancing memPunyai tujuan yang sama dengan

lockdoun yaitu berupaya untuk mengurangi kontak individu suPaya

dapat menurunkan potensi penyebaran virus dalam kapasitas memadai.

Perbedaannya adalah apabila lockdoasn maka seluruh wilayah akan

ditutup pintu masuk dan keluarnya namun social distancing maryankat

masih bisa beraktivitas meski intensitasnya sangat berkurang.
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Social distancing menjadi salah satu upaya pencegahan dan

pengendalian infeksi virus Covid-19 dengan menyarankan orang-orang

untuk membatasi kontak langsung maupun membatasi kunjungan ke

tempat yang nmai. Penerapan social distancing diharapkan mampu

mengurangi jumlah orang yang terinfeksi Covid-19, sehingga pihak

rumah sakit dapat melayani pasien secara maksimal. Kapasitas tenaga

medis dan daya. tampung pasien di beberapa rumah sakit yang ada di

Indonesia tidaklah mencukupi, ketersediaan a,Iat dan fasilitas juga tidak

mencukupi.

c. Penanganan Bahaya dan Memperkecil Risiko

Bahaya merupakan karakteristik yang melekat pada kondisi,

atau aktivitas yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan

pada properti atau lingkungan dan penderitatn pada orang. Dalam

penanganan bahaya non-alam Covid-19, pemerintah memilih untuk

rnemberlakukan PSBB untuk mencegah penyebarluasan virus Covid-19

serta menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut diberlakukan

oleh Presiden Joko \Aridodo meialui Peraturan Pemerintah Nornor

21 Tahun 2020 tentang PSBB Calam rangka percepatan penanganan

Covid-19 serta tertuang di dalam Peraruran Menteri Kesehatan Nomor

9 tahun 2020. Sejumlah daerah yang telah memberlakukan kebijakan

PSBB mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut efektif diterapkan

di nrasyarakat seiring dengan pelambatan laju penularan Covid-19.

Covid-19 masih menjadi pandemi di Indonesia, akibat dari pandemi
tersebut sangat dirasakan bagi beberapa sektor seperti transportasiyang

membatasi jumlah penumpangnya. Pemerintah menerapkan kebijakan

PSBB, kebijakan tersebut telah diterapkan di banyakpemerintah daerah.

Penerapan kebijakan PSBB ini diakui rnengganggu kelancaran

ekonomi. Akan tetapi, harus dipahami bahwa tujuan dari PSBB yaitu
untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Covid-19. Penerapan

PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan
kegiatan keagama"an, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan
moda transportasi dan pembatasan lainnya yang berhubungan dengan

pengurangan potensi kerumunan. PSBB dinilai merupakan suatu
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langkah yang tepat. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia dr. Pandu Riono menyatakan bahwa melambatnl'a

kasus baru dari Covid-19 seiring dengan penerapan PSBB yang rnulai

terlaksana dengan efektifl

Menurut wakil ketua IDI M. Adib Khumaidi, PSBB dapat efektif

mencegah penularan dan penyebaran virus Covid-19 jika setiap daerah

beserta dengan daerah sekitarnya bersama-sama memberlakukan

kebijakan PSBB. Kebijakan PSBB ini bersifat menunggu dari daerah

untuk diajukan ke pusat. Oleh karena itu, perlu untuk ciaerah agar

secepatnya melakukan evaluasi untuk penerapan aturan PSBB termasuk

dengan daerah di sekitarnya. Sebelum melakukan pengajuan, kepala

daerah wajib untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan analisa dengan

daerah di sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan Covid-19 merupakan

virus dengan penyebaran yang relatif cepat di masyarakat.

Dalam penerapan PSBB dibutuhkan kesadaran dari masyarakat

serta kedisiplinan untuk tetap patuh terhadap segala protokol yang

ada. PSBB menjadi pilihan pemerintah daripada kebijakan untuk

lockCozpn dikarenakan transportasi tentang kebutuhan makanan harus

tetap terdistribusi. Dalam kebijakan lockdoztsn, masyarakat sama sekali

tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah, segala jenis kend^r^ n

transportasi seperti mobil, moto! kereta api, sampai pesavrat tidak

diperbolehkan un-tuk beroperasi. Efektifitas dari kebijakan PSBB

dapat meningkat apabila masyarakat secara umum mematuhi seluruh

kebijakan yang ada mulai dari menggunakan masker ketika melakukan

kegiatan di luar rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki

toko, serta menerapkan social distancing dengan tetap berada di rumah.

Dalam rangka untuk memperkecil risiko pemerintah melakukan

penanganan korban yang sudah terpaparr virus coronz 2079 (Gugus

Tugas, 2020), di Indonesia menggunakan Rapid ?sr (RT) Antibodi

pada kontak dari pasien positif yang dimana dibedakan menjadi 3

pasien meliputi: Kelornpok OTG (Orrng Tanpa Gejala), kelompok ini

akan diperiksa melalui Rapid Test yang dimana jika hasil pemeriksaan

negatif tatalaksana selanjutnya berupa karantina mandiri dengan
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menerapkan PHBS (perilaku hidup bersih, dan sehat) dan physical

distance, pemeriksaan ulang pada hari ke-10 dan jika hasil nya positif

dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR setranyak 2 k^li selama 2

hari berturut-turut. Sedangkan jika Kelompok OTG diperiksa dan

menunjukkan hasil positif,, langkah selanjutnya adalah melakukan

karantina mandiri dengan menerapkan sistem PHBS (Perilaku hidup

bersih dan sehat) dan physical dis tance.Dan juga dilakukan pemeriksaan

RT PCR sebanyak 2kali selama 2hariberturut-turut.

Kelompok ODP. kelompck ini terdeteksi mengalami gejala

gangguan sistem pernapasan pada 74 hari terakhir sebelum timbul

gejala dan memiliki kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19. Dalam

hal ini kelompok ini akan menjalani pemeriksaan RT antibodi dan jika

hasilnya negatif maka,langkah selanjutnya adalah isolasi dki dirumah

dengan menjalankan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) dan

physical distance,danmelakukan perneriksaan ulang pada hari ke-10 dan

jika hasilnya adalah positif maka, akan diteruskan dengan pemeriksaan

RT PCR sebanyak 2 klJi selama 2 hari berturut-turut. Sedangkan

apabila kelompok ODP inidalam perneriksaan pertama hasilnya positif

maka,langkah selanjutnya dengan isolasi diri di rumah dan menjalankan

PHBS dan physicai distance, dan melakukan pemeriksaan ulang pada

hari ke-10 dan juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT PCR

sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut.

Kelompok PDP kelompok ini merupakan orang dengan 3 gejala

yaitu infeksi pada saluran pernapasan akut (demam, batulq sesak napas,

pile( sakit tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat dan parda 14

hari terakhir memiliki ri,rryat perjalanan atau tinggal di negara yang

melaporkan transmisi lokal. Kelompok ini akan dilakukan pemeriksaan

RT Antibodi dan jika negati{ Iangkah berikutnya dengan isolasi diri

rumah dengan menjalankan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)

dan physical distance dan dilanjutkan dengan pemeriksaan RT PCR

s.ebanyak 2 k^Ii selama 2 hari berturut-turut. Sedangkan jika dalam

melakukan pemeriksaan pertama menunjukkan hasil positif dapat

melakukan isolasi di rumah (gejalaringan), isolasi di RS Darurat (gejala
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sedang), atau isolasi di RS rujukan (gejala berat). Kelompok ini juga

akan dikonfirmasi pemcriksaan RT PCR sebanyak2kali selama 2hari

berturut-turut.

Di samping itu untuk rnemperkecil risiko penularan covid 19

dilakukan oleh masyarakat dengan carlkarantina rumaVisolasi diri, hal

tersebut merupakan vpay^ pembatasan penghuni dalam suatu rumah

untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan memantau keadaan

kesehatan diri sendiri dengan menghindari kemungkinan dengan

orang-orang sel.itar. Karantina wilayah juga perlu dilakukan mengingat

suar.r wilayah terdapat pintu masuk wilayah dan untuk mencegah

kemungkinan penyebaran penyakit.

d.Tata Kelola Kolaborasi PentaHelix dalam Peningkatan Kapasitas

Keterlibatan dan peran aktor non pemerintah dalam

penanggulangan bencana mempakan suatu keniscayaan. Peningkatan

kaoasitas untuk rrrenanggulangi bahaya dan memperkecil risiko, dapat

dilakukan secara lebih efektif apabila melibatkan berbagai stakeholder.

Ajakan dari Ketua Gugus Tugas Beny Munardo untuk menerapkan

pendekatan penta helix sebenarny^ sudah mempunyai pijakan konsep

yang cukup kuat. Tata kelola kolaborasi vang melibatkan penta helix

sudah lama digagas oleh p'ara pakar, Agranoff dan McGuire (2003)

menyebutnya sebagai multi organisasi, sehingga tata kelola kolaborasi

merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses-proses fasiiitasi

dan operasi dalam rencana multi organisasi dengan tujuan untuk

memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan atau diselesaikan

dengan mudah hanya dengan organisasi tunggal (single organization).

Selanjutny'a Ansell dan Gash (2007: 544) mendefinisikan tata

kelola kolaborasi sebagai "tata kelola y^ng mengatur di mana satu

atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku

kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif

yang bersi-fat formal, berorientasi konsensus dan musyawarah dan yang

bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik

atau mengelola aset publik". Sedangkan menurut Agus Dwiyanto (2072:
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3C1), manajemen kolaborasi adalah sebuah praktek manajemen yang

menghargai keragaman nilai, tradisi, budaya organisasi, bekerja dalam

struktur yang relatif longgar dan berbasis, pada jaringan, dikendaiikan

oleh nilai-nilai dan tujuan bersama, serta memiliki kapastitas mengelola

konflik. Dan menunrt Innes darr Booher (2004), peran utama dari

pemerintahan kolaboratif adaJah untuk mendorong semua pemangku

kepentingan guna mencapai tujuan bersama dengan berbagi sumber

daTra yang berbeda agar tercipta pemikiran inovatif melalui negosiasi

dan kerjasama. Hal ini senada der,gan kcnsep yang dikemukakan oleh

Cuilen (2000) bahrnra untuk mencapai tata kelola yang bersifat kompetitif

perlu adanya konsensus diantara stakeholder yang terlibat tersebut'

Tujuan dari kolaborasi untuk membuat atau mengimplementasikan

kebijakan publik dan mengelola program publik atau aset agar dapat

mengatasi permasalahanyaLng komplek secala lebih cepat didasarkan

pada partisipasi dan jejaring yang kuat.

Dalam kontek penanggulangan bencana non alam covid L9

di Indonesia teniu konsep tersebut sangat reievan. Pemerintah

Indonesia sangat serius cialam menghadapi perrrasalahan besar

penanggulangan bencao& rrorl alam Covid-19 ini. Mulai dari penerapan

PSBB, pemberlakukan pbysicaUsocial distancing, penerapan lockdozan,

hingga penambahan fasilitas kesehatan. Ha1 tersebut tentunya, dalam

menghadapi pandemi ini tidak hanya.peran dari pemerintah yang aktif

namun juga perlunya peran dzri stakeholder Iain. Konsep penta helix

dalam penanganan bencana saat ini sangat dibutuhkan tfangmelibatkan
beberapa stakeholder fertama, pemerintah (baik pusat-daerah, BNPB,

BI-IMN, BPBD, RSU, d11), kedua, sektor swasta yakni perusahaan

swasta, ketiga, kelompok masyarakat (baik berupa PMI, SAR, Peduli

Lingkungan, d11), keernpat, Akademisi perguruan tinggi (Negeri &

swasta), dtn kelima, yaitu peran Media Masa (berupa cetak" elektronik,

dan sosial).
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Gambar 3. Pentahelix Government

Sumber: Reskinawar a, 2020

KeLima stakeholder tersebut melakukan partisipasi untuk

penanggulangan penyebaran covid 79, Pertam6, Per1n pernerintah

Indonesia dalam mengatasi pandemi ini dengan cara melakukan

social distancing hingga penambahan fasilitas kesehatan. Pemerintah

mempunyai pertimbang^nny^ sendiri dalam upaya pencegahan

Covid-19, yang paling baru yaitu pemerintah menghimb^tr ^g r

masyarakat tidak melakukan mudik, ha1 tersebut untuk i'nencegah

rzrntzi penvebaran virus Covid-19 di daerah. Pembatasan sosial (social

distancing) dinilai cocok untuk diterapkan, menging at masyarakat

Indonesia sangat sering untuk berkumpul. Dengan pemberlakuan

kebijakan social distancing diharapkan masyarakat patuh terhadap

imbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Hikmah,2020)'

Akan tetapi, terdapat banyak sekali masyarakat yang melanggar

himbauan dari pemerintah. Masih banyak masyarakat yang melakukan

perjalanan mudik dan mengadakan perkumpulan secara diam-diam.

Beberapa pemerintah daerah seperti pemerintah daerah DKI Jakarta

memilih untuk memberlakukan kebijakan PSBB untuk mencegah

Societlr
Acaderrle
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penularan Covid-19. Daerah DKI Jakarta merupakan pusat dari

pandemi virus Covid-19. f,angkah PSBB dilakukan dikarenakan

kebijakari social distancing dianggap hanya dapat berhasil apabila semua

individu mematuhi kebijakan tersebut, tetapi masih banyak individu

yang tidak mematuhi kebijakan tersebut oleh karena itu perlu untuk

dilakukan PSBB.

Dengan diberlaku-kannya langkah PSBB akses kend ara n y^rrg

masuk dan keluar melalui daerah yang menerapakan PSBB dan

sekitarnya akan dibatasi, hanya k-endaraan tertentu saja yang dtpatlewat

seperti kendaraan yang mengangkut logistik dan bahan, Pangan' serta

kendaraan dali aparatyang sedang bertugas. Dengan sudah terdaPatnya

respon serta kesiapsiagaan dari pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, maka penyebaran Covid-19 diprediksi berakhir padaJuni 2020.

Hal tersebut telah sesuai dengan ̂ payangdiperhitungkan oleh pakar.

Akan tetapi, hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi seLuruh

masyarakat serta pemerintah untr-rk bisa mewujudkan hal tersebut.

" Dari beberapa kebijakan tersebut, tentu di dalam mengajukan

permohonan ter'dapat beberapa d*a. dari lapangan yang sudah

menunjukk-an peningkatan kasus yang signifikan. Pengajuan permohonan

PSBB ini menyertakan data yang valid yang meliputi; peningkatan

jumlah kasus menurut waktu (disertai lurva epidemiologi), peyebaran

kasus menurut waktu (disertai peta penyebaran menurut wakt:),

kejadian transmisi lokal (disertai hasil lidik yang disebutkan terjadi

penularan generasi ke 2 &ke-3), dan informasi kesiapan daerah tentang

aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sapras kesehatan,

pengaman sosial & aspek keamanan (Kementerian Keseha tan, 202A).

Dalam hal ini BNPB, juga memberikan dukungan kepada

kementerian dan lembaga dalam penanganxn Covid-19 dengan

mengacu IJU Nomor 24 tahun2007 tentrng Penanggulangan Bencana,

dimana salah satunya adalah bantuan logistik berupa masker N-95 dan

memfasilitasi kepulangan \ADJI yang saat akan berakhir masa observasi

pada 15 Februari 2020.
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Gambar 4. BNPB dalam Penalganan Covid.-19 di Indonesia

Sumber: bnpb.go.id

Kedua, peran swasta dalam mengatasi permasalahan Covid-19

di Indonesia untuk membantu pemerintah dilakukan dengan melalui

dana CRS. Dana tersebut dipakai untuk meringankan beban yang

di tanggung oleh pemerintah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk

pembelian APD, peralatrn kesehatan, material kesehatan, dll. Juga bisa

membaniu mengalokasikan sebagian dana untuk memberi sernbako

kepada masyarakat sekitar dikarenakan kegiatan perekonomian yang

berhenti. Dalam hal ini dibutktikan oleh salah satu perusahaan PT

Indo Bharat Rayon (IBR) yang berlokasi di Purwakarta, dan PT

Soutlt pacfc Viscose (SPV) yang merupakan salah satu anak perusthaan

LenzingAG (Austria). Perusahaan PT IBR ini menegaskan komitmen

ber.rpaya mempercepat penanganan Covici-19 dengan melalui

kerjasama kemitraan perusahaan dan lingkungan. Sedangkan PT SPV

menyumbangkang berupa paket untuk sekitar 3.350 kepala keluarga,

paket tersebut berisi 3 liter,.1 kg gula, 2 Laleng susu kental manis, 1

liter minyak goreng, dan 1 botol srt drinkukuran 1,5 liter (Rmoljabar,

2020).
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Gambar 5. Peran Swasta dalam Mengatasi Permasalahan Covid-19 di
Indonesia

Sumber: rmoljabar.id

Ke tig a, p erun kelomp ok m asyarakat b aik b erup a PMI, SAR, Peduli

Lingkungan, d11. Dalam menghadapi wabah Covid-19 berbagai bentuk

partisipasi masyarakat banyakyang muncul, te{utama dukungan kepada
' 
tena;g medis.'Dukungan yang dilakukan oleh publik kepada tenaga

medis seperti pembuatan hand sanitizer secara mandiri, pembuatan

APD untuk tenaga medis dan diberikan secara gratis, serta menyediakan

tendon air beserta sabun cuci tangan supaya dapat digunakan oleh

masyarakat umum. Selain itu, dilakukan juga pembuatan masker kain

untuk dibagikan kepada masyarakatr penyediaan makanan gratis bagi

ojek maupun kurir, sampai penggalangan dana untuk menyediakan

peralatan APD untuk tenaga medis serta pihak yang membutuhkan.

Selain itu, sejumlah stakeholder mencakup Palang Merah

Indonesia bersama relawan satgas Covid-19 terus melakukan

pencegahan penyebaran Covid-19 melalui penyemprotan disinfektan

di sejumlah titik keramaian publik. PMI sendiri menerjunkan sebanyak

3.000 relawan untuk membantu menangani pasien yang terpapar
Covid-19. Sebagai langkah kesiapsiagaan PMI dalam membantu

pernerintah terdapat beberapa kesiapsiagaan dalam pengendalian

Covid-19 yang meliputi; koordinasi dengan dinas kesehatan setempat,
edukasi terhadap personil dan mitra, perlindungan terhadap staf dan
relawan, promosi dan edukasi masyarakat, PMI juga mengembangkan

materi KIE tentang pencegahan penyakit Noael Coronaq)irus nCoI/

]ati,2020).
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Garnbar 5. PeranKelompok Masyarakat dalam Mengatasi Covid-19 Di

Indonesia

Sumber: suara.com

Keempat, peran ak-ademisi atau Perguruan tinggi sangat

diperlukan juga dalam mengatasi pencegahan Covid-19. Dalam hal

ini meliputi membuka Lzyanan hotline Covid-19 dapat membantu

pemerintah kepada masyarakat untuk nenerima konsultasi kesehatan,

utamanya terkait Covid-19 yang dimana dapat berbentuk teks vshats

u?, suura atau video. Memberikan bantuan logistik baik mahasiswa

maupun masyarakat sekitar kampus" Dalam bidar'g inovasi teknologi,

ITS (Institut Telcnologi Sepuluh November) melalui tim ventilator

departemen atau robot ventilatcr menciptakan inovasi robot guna turut

merawat pasien Covid-19 degan bekerjasama dengan Rumah Sakit

Universitas Airlangga (RSUA) dan RSUD dr Soetomo.

Wntilator ini menggunakan basis desain open source dari

Massachusetts Institute of Technology (IMT) Amerika Serikat tetapi

sistem elektronik dan monitoring sepenuhnya dikembangk4n oleh tim

ITS. Wntilator tersebut dikembangkan bersandar pada ketersediaan

komponen yang ada- di pasaran, dengan Pertimbangan kemudahan

dalam proses fabriksasi yang memiliki fitwr Respiration Rate,Inspiration/

Expiration Ratio, Tidal Vo lume, PEEP (Positiv e End-Expiratory P ressure)

,darn PIP (Peeak Inspiration Presure) (Dikti, 2020).
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Gambar 7-PeranAkademisi Masyarakat dalam Mengatasi Covid-19 di

Sumber: dikti.go.id

Kelima, peran media massa dalam pencegahan Covid-19 sangat
belpengaruh karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan pemberitaan
dan narasi positif untuk mendinginkan kondisi yang terjadi saat ini
mengingat pandemi covid-19 (Herlinda, 2020).Media belperan penting
sebagai penyambung ̂ ntara pemerintah maupun tenaga medis dengan
masyarakat. Media juga beqperan sebagar faktor pemungkin (enabling

"fott*) untuk mendorong kebijakan berwawasan kesehatan dan perubahan
perilaku masyarakat (Nurcahyo; 2020). Hal tersebut dilakukan dengan
melaporkan berita terbaru serta informasi penting mengenai penanganan
maupun pencegahan yang dapat dilakukan pada tingkat individu seperti
mensosialisasikan pentingnya hidup sehat, jaga jara( tidak berkerumunan,
dan mematuhi aturan pemerintah agar tidakte{papar Covid-19. Kebijakan
media dalam memuruskan berita yang layak dipubLikasikan dapat
membentuk perbincangan publik. Media dapat mengarahkan hal-hal apa
saja yangperlu untuk menjadi perhatian bersama sehingga media merupakan
sumber informasi yang memiliici peran penting dalam membentuk persepsi
dan keputusan publik terkait isu atau pemberitaan tenrang covid-19,
media juga berkewajiban untuk mengedukasi maslarakat dalam nremutus
penyebaran rantai virus Covid-19.

Sejak virus corona menyebar luas, peran media baik dari
media sosial-maupun konvensional berperan sangat besar dalam
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mempengaruhi,/mengubah gagasan, rnoral dan perilaku seseorang

terhadap dunia nyata,hal itu mer'.rpakan bentuk dari konsep cultivation

theory (teori kultivasi). Berbagai kebijakan-kebijakan baru yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah seiring dengan perkembangan kasus

Covid-19 di Indonesia, kebanyakan masyarakat melihat dari media.

Kepercal,aan publikjuga harus dibangun melalui media massa, informasi

terkini harus disampaikan dan media harus mampu meredam stigma

dan dislaiminasi lervat pemberitaannya (Kumparan, 2020).

Dalarn hal ini dibutuhkan peran yang begitu relevan dari

stakcholder dalam menyelesaikan masalah yang sangat besar. Harus

diketahui bahwasanya dalam menyelesaikan masalah bencana non

alamyaitu wabah penyakit covid-19 di Indonesia, pemerintah tidak

cukup sendiri melakukannya. Kolaborasi dari para stakeholder dalam

menyelesaikan masalah wabah penyakit Covid-19 ini harus tercipta,

agar dalam upaya memberantas penyebaran Covid-L9 dtpat mencapai

hasil yang diharapkan.

Dari peratisipasi berbagi stakeholder tersebut dapat diketahui

bahwa praktek multi organisasi stakehclder dengan memberikan

fasilitasi untuk memecahkan masaiah bersama, telah terjadi.

Pemerintah melalui kebijakan PSBB telah melibatkan kekuatan non

negara dan pengambilan keputusan secara kolektif berorientasi pada

coisensus untuk ditaati bersama. Dalam kontek kebencanaan covid 19

ini pemerintah tetap dominan karena memang mempunyai kekuatan

pemaksa kepada masyarakat. Untuk keberlanjutan dari kebersamaan

stakeholder tersebut perlu dirajut dalam suatu jejaringyafrg kuat, oleh

karena itu perlu dilihat bagaimana hubungan atau interaksi diantaru

stakeholder dalam penanggulangan covid 19 ini.

e. Hubungan di Antar a Stakebolder dalam Peningkatan Kapasitas

Unnrk menanggulangi bencana secara umum, termasuk covid 19,

dapat dilakukan dengan melalui disaster risk reduction frameuork, Idtu

dengan cara meningkatkan kapasitas untuk mengurangi ri$iko, baik lang

disebabkan oleh bahaya (hazard) maupun kerentanan (vulnerability) (Anies,
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2078:133).Dengan menempatkan kapasitas diatas risiko bencana maka

masyaralcLt dapat "berdamai" dengan covid 1 9, hal ini dikarenakan b aik pada

le-,rel individu, keluarga, maupun masyarakat sudah mampu menanggulangi

secara mandiri dan pemerintah telah mempunyai sumberdaya yang cukup

untuk menghadapi baha@ ancaman yang datang.

Meningkatkan kapasitas dengan keterlibata n stakeholder dilam

penanganan covid 19 sudah dijelaskan diatas dengan melihat partisipasi

dari seluruh stakeholde?', namun belum melihat bagaimana interaksi

dirntara stakeholder agar terjtlin hubungan yang sinergis. Secara

konsep hal itu teriah dijelaskan oleh berbagai pakar, menurut Wanna

(2008:3-5) untuk mewujudl<an koJaborasi perlu adtnya. tahapan yang

menunjukkan skala dan intensitas-atau derajad dari kolaborasi tersebut.

Skala kolaborasi dapat digambarkan sebagai tangga yang menunjukkan

meningkatnya komitmen dari tingkat terendah kolaborasi sederhana

hingga ke tingkat tertinggi dan paling rumit terintegrasi. Tingkatan

yang paling tinggi dari kolaborasi menimbulkan risiko politik dan

manajerial yang sudah menjadi konsensus bersama, hal ini yang sering

disebut sebagai "kemitraalr".

Konsep yang dikemukakan oleh Wanna tersebut diperjelas

lebih lanjut oleh Shergold' (2008:73-22) bahwa konsep tata kelola

kolaborasi itu merupakan suatu proses yang bersifat transformatif mulai

dari hubungan yang bersifat komando hingga sampai interaksi yang

bercirikan kolaborasi. Selengkapnya dapatdilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Proses Transformasi Kolaborasi

Cornmand 7he frocess of centralized control - uitb clear lines of bierarcitical
autboity.

Coordination Tlte proeess ofcollectioe decision rnaking * irnposed on
o art i cib a ti n s i ns t i tuti o ns.

Cooberation
'Ihe 

brocess ofsharinc ideas and resources - for ntutual benefrt

Collaboration Zhe lrocess ofsbared creation - brokered betzueen autonornoui
institutions

Sumber: Shergold, 2008:20

320



Dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa pada mulanya kolaborasi

untaf,a pemerintah dengan stakeholder yang lain bersifat komando,

dimana pada tahapan ini masih bersifat hirarki dan adanya kontrol yang

kuat dari pemerintah, stakeholder tidak dilibatkan dalam pengambilan

keputusan. Pada tahap berikutnya bersifat koordinasi, dimana ^ntar^

pemerintah dengan stakeholder lain sudah terjadi Proses pengambilan

keputusan yang bersi-fat kolektif. Kemudian dari hubungan yang

bersifat kolektif tersebut meningkat menjadi hubungan yang bersifat

kooperatif, dimana dalam hubungan yang bersifat kooperatif ini sudah

terjadi berbagi (sharing) ide dan sumberdaya untuk memperoleh

manfaat bersama. Dan akhirnya di tahap akhir dari hubungan tersebut

bersifat kolaboratif di dalam tahapan akhir ini sudah terjadi hubungan

sampai pada tahap berbagi kr-easi (shared creation) yang diwujudkan

dalam bentuk lembaga yang bersifat Permanen dan otonom'

selanjutnya banyak pakar menjelaskan tentang t^ta kelola

kolaborasi dengan membahas intensitas dan kompleksitas hubungan

(Eppel Q073, O'Leary 201"4; dzn zzenuri, 2018). Dan penelitian

terakhir dart Zaenuri (2013) menghasilkan model bahwa tata kelola

kolaborasi bersifat transformatif yang tertuang dalam bentuk emPat

kuadaran seperti Pada Gambar.8.

Gambar 8. Transformasi Thta Kelo1a Kolaborasi

;t:flA!! S F'i) RF{,rd:il
I{OI,AB(}RA$I:

Sumber: Zzenur\ (2018)
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Pada krvadran I (satu) menunjukkan posisi tentang perpektif

tata kelola kolaborasi yang paling sederhana yaitt shared vision' Proses

twd tata kelola kolaborasi dimulai dengan adanya. visi bersam^y^ng

sudah disetujui dan memperoleh konsensus dari semua stakeholder

untuk dijadikan pedoman dalam melakukan segala program dan

aktifitasnya. Tipe ini mengkombinasikan hubungan yang mempunyai

tingkat intensltas rendah hingga sedang dan lebih banyak diwarnai oleh

transformasi yang bersifat komando'

sedangkan krvadran II (dua) sebagai tahapan berikutnl'a yxilu

partisipasi, tipe tata kelola ini melakukan kombinasi antara hubungan

yang mempunyai intensitas sangat tinggi dengan transformasi yang

bersifat koordinasi. Setelah terjadi shared 'uision maka perlu adanya

koordinasi diantara stakeholder agar dap fi melakukan tindakan (a X i o n)

y^ng nyata diperlukan intensitas yang tinggi dengan pengambilan

keputusan yang bersifat kolektif.

Kwadran III (tiga) berupa jejaring, tiPe tata kelola ini melakukan

kombinasi hubungan lang mempulryai intensitas rendah dengan

transformasi kooperasi. Jejaring merupakan kelanjutan dari partisipasi

yang memerlukan adanya kerjasama berbagi ide dan sumberdaya

diantara stakeholder.

Akhirnya krvadran IV (empat) merupakan tahapan terakhir yaitu

kemitraan, tipe tata kelola ini memberikan kombinasi hubungan yang
* 

mempunyai intensitas sangat tinggi dengan mengandalkan transformasi

yang bersifat kolaboratif.Tipe ini merupakan fase akhir kolaborasi yang

. berjangka wakru panjang dan sudah terjadi adtnyz berbagi kreasi dan

inovasi kelembagaan, serta berbagi risiko dan sumbe rdaya'Datikeempat

krvadran tersebut tentunya kwadran keempat merupakan interaksi yang

paling intensi{, hal ini merupakan fenorrrena kolaborasi yang bersifat

kemitraan (p artners hip).

Dengan menggunakan kerangka Pikit tersebut maka dapx

dijelaskan bahwa interaksi diantara kelima stakeholder itu harus bersifat

ffansformatif, Hal tersebut dapat dimulai dari kesarr'aan visi diantara para

stakeholder dalam menanggulangi penyebaran covid 19 ini' Tidak sulit
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untuk menyamakan visi dalam penanggulangan bencana, karena semua

stakeholder selalu berorientasi pada pemulihan kembali menuju normal,

meskipun dalam kontek covid 19 menjadi 'hew norrnal". Pemerintah

dengan kekuatan komandonya menjadi dominan dalam penanggulangan

bencana, hal ini tentu harus ditransformasi ke masyarakat ag r

berpartisipasi secara aktif dalarn proses penanggulangan bencana.

Partisipasi aktif sudah. ditunjukkan oleh berbagai stakeholder

sesuai dengan kemampuan dan karakteristik organisasi yang melekat

didalamnya. Partisipasi yang tinggi tersebut harus dirajut dalam jejaring

yang kuat sehingga terjadi kesepahaman untukberbagi sumberdaya. Dari

partisipasi yang telah disampaikan terkesan bahwa diantara stakeholder

masih berjalan sendiri-sendiri, belum ada keterkaitan yang mengarah

pada percepatan penanganan covid 19. Hal ini perlu ditingkatkan untuk

saling bersinergi dan saling tergantung satu sama lain.

Partisipasi dari pihak swasta yang memunculkan paradigma

NPM dapat menjadi alternatif untuk menjalin hubungan public-pri'uate

partnership secara berkesinambungan dalam penganggulangan covid

19. Praktek baik partisipasi swasta melalui mekanisme CSR maupun

komitmen pada kepentingan masyarakat dengan melalui bantuan

inovasi teknologi. Mia (C.Mia, 2020) mengungkapkan terdapat

perusahaan startu? y^ng memberikan kontribusi inovatif dengan

membuat aplikasi Halodoc dalam rnenghadapi wabah Covid-19.

Aplikasi ini telah rirenghubungkan pasien dengan doktei secara online

dan menyediakan Iayanan pengiriman obat dari berbagai apotek di

50 kota dan telah menjalin kerjasama dengan kementerian dan Go-

Jek sebagai penyedia layanan transportasi online, pengiriman barang,

dan keuangarr. Dalam kolaborasi tersebut, pihak swasta membanfu

pemerintah untuk meningkatkan pelayanan perawatan kesehatan yang

dapat dilakukan oleh pasien secara mandiii di rumah melalui layanan

tele medicine dan pengiriman obat.

Kolab orasi p ernerintah-swasta dalam bentuk j ej aring ini memberi

kemudahan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan,

hal ini dapat meningkatkan kapasitas agar masyarakat terhindar dari
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kerumunan untuk datang ke Rumah Sakit dan membantu social

distancing. Peningkatan kapasitas ini dapat dijalin dengan meialui

partnership yang permanen antara pemerintah dengan swasta. win-

qsin solutiontentu akan terwujud, swasta dapat meningkatkan customer

sementara pemerintah terbantu dengan pelayanan kesehatan. Ide

swastanisasi penanganan benanc a dari Kirschenboum (2004) Patut

dipertimbangkan dalam kontek mempercePat deliwery kesehatan ke

masyarakat. Tentu ide ini dapat diimplementasikan apabila lnt^f a pihak

pemerintah-swasta terj alin dalam hubungan kernitraan'
'Hubungan 

pemerintah dengan kelompok masyarakat sudah

terbukti dengan keterlibatan komunitas atau organisasi nirlaba

seperti PMI , PMI dalam menangani kasus pencegahan covid-19

sudah mengerahkan sekitar 1.000 lebih relawan yang bertugas untuk

melakukan operasi kemanusiaan' Hubungan dengan PMI diawali

dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait cuci tangan,

etika batuk, dan penyebarluasan jaga iarak (socia! U physical distance),

membantu dalam mengorganisasi dan mengarahkan masyarakat

yang memerlukan informasi terkait alur tes mauPun alur tindakan

dimasyarakat maupun dirumah sakit, dan rnembantu menyalurkan

bantuan pokok khususnya Llnttlk OTG dan OPD yang sedang menjalani

masa karantina rumah mauPun kelompok rentan. Selain itu PMI juga

membantu melakukan penyemProtan disinfektan ditempat-temPat

kerarnaian. Pemerintah juga memiliki tugas utama dalam mewujudkan

kesejahteraan terhadap masyarakat sehingga dalam memberi rasa aman

menjadi tugas kepada pemerintah menjadi tugas wajib pemerintah.

Dalam upaya pencegahan covid-19 yzng adadi Indonesia, dalam uPaya

tersebut ada pembangunan rumah sakit khusus penyakit darurat covi-

79 yangdimana memanfaatkan wisma adet-

Kolaborasi pemerintah-kelompok masyarakat sipl' (cit;il society)

secara konseptual juga telah dikembangkan oleh Rhodes (1'996) dengan

konsep governing usithout government lJrusan kebencanaan yang

semula menjadi urusan pemerintah telah b"erkembang menjadi urusan

masyarakat, pemerintah yang pada mulanya melakukan komando
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semakin lama menjadi koordinasi saja bahkan meningkat menjadi

kooperasi. Pekerjaan kebencanaan y^ng bersifat incidental tentu saja

bisa dilakukan dengan pola hubungarLy^lgkooperasi, tetaPi mengingat

pandemik covid 19 ini akan berlangsung dalam kurun waktu yang

lama dan tidak menentu, maka pola kolaborasi yang mengarah kepada

partnership yang permanen perlu digagas. Risiko yang semakin tinggi

dan kapasitas pemerintah yang terbatas maka perlu dikembangkan

menjajdi partnership yang permanen untuk menjemput ett nel, normal.

Demikian juga Peran akademisi,/perguruan tinggi berfungsi

memberikan kerangka akademik serta beragam inovasi teknologi

yang berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Dalam hal peningkatan pencegahan Covid-19 tersebur, sebagai contoh

akademisi/perguruan tinggi UMY telah membuat suatu layanan berbasis

online yakni Frotokol Hotline Covid-19 LIldY, layanan ini berfungsi

untuk masyarakat yang mempunyai Pertanyaan seputar Covid-19.

Disamping itu juga dalam inovasi teknologi,ITS melalui tim ventilator

departemen atau robot ventilator menciptakan inovasi robot guna turut

mefawat pasien Covid-19 degan bekerjasama derrgan Rumah Sakit

Universitas Airlangga (RSUA) dan RSUD dr Soetomo.

Partisipasi yang bersifat spontan tersebut perlu dijalin hubungan

yang lebih permanen. Memang selama ini pemerintah telah menyediakan

berbagai skema untuk mendanai penelitian yang berhubungan dengan

penairggulangan covid 19 dan lebih khusus lagi pada penemuan vaksin

covid 19, namun hanya bersifat incremental. Sudah saatnya pemerintah

mempunyai roacimap yang jelas dalam penanggulangan covid 19 dan

menyiapkan berbagai panduan inovasi dalam rangka menyongsong new

normal. Peran akademisi,/perguruan tinggi sebagai penggerak inovasi

perlu dijalin kemitraan yang berjangka panjang serta dilindungi dengan

pemberian Hak Kekayaan Intelektuan (HaKI).

Pada masa pandemik sekarang ini hampir semua media

membicarakan soal covid 19 setiap hari. BeberaPa media di negara lain

lebih banyak memberikan informasi dan perspektif yang berbeda dalam

pemberitaan virus cofona. Pembahasan yang masih mempunyai porsi
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minim adalah pentingnya komunikasi risiko dalam situasi pandemilg

yang mengacu pada pertukaran informasi faktual, rekomendasi, dan

opirri *.rt", ahli dan masyarakat dalam menghadapi ancaman. Tujuan

adtnya.komunikasi risiko adalah untuk memastikan orang yang berisiko

menrperoleh informasi yang tePat sehingga memungkinkan mereka

mengambil keputusan yang dapat melindungi diri. D alam kasus covid- 1 9

ini, peran media sangat krusial yang dimana untuk terus menekan

pemerintah dalam melakukan upaya-uPaya optimal dalam deteksi,

p.*"n,"rr"n, dan manajemen Penanganan kasus secara keseluruhan'

Hubungan ^ntura- pemerintah dan media merupakan suatu

keniscayaan ketika pemerintah memPunyai harapan agar informasi dapat

tersampaikan ke masyarakat secara semPurna. Dalam hal ini, diperlukan

suatu koordinasi dan kolaborasi Lnta:3 pemerintah dengan media dalam

memberikan informasi tentang permasalahan pencegahan covid-19,

dimana kolaborasi tersebut sudah mengarah pada partnership. Informasi

harus dapat dikelola secara baik dan memberikan edukasi kepada

rnasyarakat, konten tentang covid 19 beserta kebijakan pemerintah untuk

menanganinya hams tersampaikan ke masyarakat tanpa ada distorsi.

Pilihan media yang tepat menjadi faktor penting agar Pesan benar-

benar valid dan terlepas dari kemungkinan Hoaks. Hubungan diantara

stakeholder penta helix dapat diilustrasikan pada Gambar 9.

Gambar 9. Hubungan & Antara Stakeholder

Sumber: Zaenuri (20 1 8).
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C. KESIMPULAN
Penanggulangan bencana non alam covid 79 dapat dilakukan

lebih efektif dengan cara peningkatan kapasitas dan pengur^ng n

risiko dengan mengandalkan kekuatan penta ltelix.Pemerintah sebagai

pengambil kebijakan merupakan inisiator utama dalam merumuskan

regulasi yang diikuti oleh kekuatan lain secara sinergi dengan pola

hubungan berbasis kolaborasi yang lebih menekankan pada partnership.

Pola kolaborasi yang menekankan partnership ini sebagai basis

utama dalam menyelenggarakan PSBB, Pengawasan pemerintah yang

didukung kedisiplinan maqyarakat untuk tetap patuh terhadap segala

protokol yang ada merupakan kunci dari keberhasilan PeneraPan
kebijakan PSBB.

Agarpemerintah mampu meningkatkan kapasitas maka diperlukan

adanya, roadmap yang jelas dalam menyambut datangnya new normal.

Roadmap disesuaikan dengan analisis risiko yang mendalam dengan

memlinimalisir terjadinya pemicu. Pemicu bisa dikendalikan agar tidak

menjadi penyebab bencana apabila dilakukan up^y^ sosialisasi dan

edukasi ke masyarakat akan pentingnya physical distancing'
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