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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun draf laporan pendahuluan tentang
Kajian Kebijakan Dampak Pandemi Covid-19 DIY Terhadap Kerawanan Sosial Politik dan
Potensi Konflik.
Penyebaran wabah COVID-19 membuka peluang pada munculnya konflik-konflik di
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masyarakat. Konflik ini bersifat horizontal maupun vertikal. Penyebaran wabah COVID-19 ini
telah memukul kondisi ekonomi sebagian warga. Hal tersebut kemudian menjalar sehingga
menyebabkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat. Pandemi COVID-19 kini tidak lagi
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menjadi masalah di ranah medis semata. Semakin luasnya penyebaran dan tingkat fatalitas dari
penyakit tersebut membuat negaranegara di dunia berpacu dengan waktu dan ketidaksiapan
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mereka untuk segera menemukan solusi yang tepat. Beberapa metode yang dicoba oleh banyak
negara terdampak COVID-19 adalah karantina wilayah (lockdown) dan social distancing.
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Dalam kajian ini akan dilakukan penyusunan Kebijakan Dampak Pandemi Covid-19 DIY
terhadap Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
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masyarakat dan mencegah adanya kerawanan sosial dan potensi konflik di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dimana Pandemi Covid 19 telah memunculkan perubahan tidak hanya terjadi pada

et

aspek sosial budaya sikap dan perilaku masyarakat tetapi juga pada aspek ideology dan politik,
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perekonomian serta keamanan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PTKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta karena peningkatan Covid-19
yang masih terjadi.

Penyusunan draf laporan pendahuluan kajian ini, masih jauh dari sempurna, untuk itu kami
mengharapkan masukan dan saran dari pihak terkait diharapkan menjadi umpan balik agar kajian
ini menjadi lebih bermanfaat. Terima Kasih.

Team Penyusun Kajian
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada Senin

(2/3/2020). Pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak hari itu, jumlah kasus
positif Corona semakin bertambah dari hari ke hari. Ada pasien yang meninggal dunia, banyak

Y

juga yang dinyatakan negatif dan akhirnya sembuh. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah

DI

berlangsung lebih dari satu tahun. Sehingga, per 30 Juni 2021 kasus positif Covid-19 bertambah
4.824 menjadi 1.826.527 kasus. Pasien sembuh bertambah 5.360 menjadi 1.674.479 orang.
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Pasien meninggal bertambah 145 menjadi 50.723 orang (Merdeka.com, diakses 1 Juni 2021).
Pandemi Covid-19 di Indonesia memiliki dampak multi sektor, dari kesehatan,
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pendidikan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas beribadah di masyarakat. Dampak pada sektorsektor tersebut kian hari mulai dirasakan masyarakat. Ini tersebab menyangkut persoalan
kesejahteraan sosial masyarakat. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Daerah Istimewa
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Yogyakarta (DIY) sejak awal tahun 2020 telah mengubah tatanan dan kebiasaan yang ada.
Meskipun upaya penanganan telah dimaksimalkan baik dari aspek kesehatan dan kebijakan

ar

maupun dalam bentuk proses perubahan sosial. Perubahan tersebut tidak hanya dimungkinkan

et

terjadi pada aspek sosial budaya sikap dan perilaku masyarakat tetapi juga pada aspek ideologi
dan politik, perekonomian serta keamanan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan
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Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PTKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta karena peningkatan
Covid-19 yang masih terjadi.

Hingga Jum’at, 2 Juli 2021, terdapat penambahan 850 kasus positif Covid di Yogyakarta.
Sebanyak 18 pasien positif meninggal. Total jumlah orang suspek 46.708 orang, terkonfirmasi
60.459 orang, meninggal 1.559 orang, sembuh 48.533 orang, dalam pemantauan 1.157 orang
(https://corona.jogjaprov.go.id, diakses 2 Juni 2021).
Adanya pandemi Covid 19 tersebut, menimbulkan dampak dampak positif dan dampak
negatif. Dampak positif yang dimaksud adalah munculnya potensi peningkatan rasa solidaritas di
dalam masyarakat. Kegiatan gotong royong untuk pemagaran jalan masuk desa, penyemproptan
disinfektan, pembentukan satuan gugus tugas Penanganan Covid-19 diwilayah RT/RW serta
kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan menjadi contoh perubahan yang
1

baik dilngkungan masyarakat. Sedangkan, dampak negatif yang terjadi adalah adanya pengaruh
pandemi Covid-19 terhadap kerawanan sosial dan potensi konflik antara aparat dengan aparat,
aparat dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat. Konflik antara aparat dengan
aparat dilatarbelakangi dengan adanya tumpang tindih peraturan dan kebijakan yang ada,
sehingga terjadi kebingungan dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan tersebut. Kemudian
konflik aparat dengan masyarakat dapat terjadi karena penegakan aturan yang dilakukan oleh
aparat berbenturan dengan ketidasadaran masyarakat akan aturan yang ada dalam proses
penegakan protikil kesehatan selama masa pandemi. Lebih lanjut, konflik antar masyarakat dapat

Y

terjadi karena perbedaan pendapat dan terganggunya psikologi masyarakat.
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Selain itu, dampak pandemi terhadap kerawanan sosial dan potensi konflik dapat terjadi
pada beberapa sektor, yaitu sektor sosial budaya, idelogi politik, perekonomian dan keamanan.
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Pertama, pada sektor sosial budaya dampak yang terjadi adalah terganggunya kesehatan mental
dan psikologis masyarakat akibat permasalahan ekonomi keluarga dan kasus kekerasan dalam
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ruma tangga. Selain itu, adanya penurunan kualitas peserta didik akibat penerapan pembelajaran
sekolah melalui system online. Peralihan proses pembelajaran dari tatap muka menjadi online
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memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya. Namun, sistem tersebut
tidak berjalan efektif karena berbagai pihak banyak mengalami kesulitan. Kemudian, adanya
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penolakan dari kelompok masyarakat dalam program vaksinasi dan kurang patuhnya masyarakat
dalam penerapan protokol kesehatan berpengaruh pada peningkatan jumlah kasus Covid-19 di
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DIY. Serta, interaksi sosial antara individu satu dengan yang lainnya menjadi terhambat. Hal
tersebut berdampak pada kondisi psikologis masyarakat.
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Kedua, pada sektor ekonomi permasalahan terjadi karena kesulitan keuangan dan
peningkatan kemiskinan karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja, keterbatasan lapangan
pekerjaan dan penurunan pendapatan akibat kegiatan perdagangan yang lesu menyebabkan
berkurangnya pemasukan rumah tangga di saat harga berbagai kebutuhan sehari-hari cenderung
meningkat. Adanya kendala dalam pemberian bantuan ekonomi oleh pemerintah kepada
masyarakat karena perbedaan data penerima bantuan.
Ketiga, dampak pandemi terhadap sektor ideologi dan politik yaitu penurunan tingkat
kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah terkait penanganan Covid-19.
Pandemi dijadikan wacana isu politik yang mendiskreditkan gagalnya kinerja pemerintah dalam
penanganan Covid-19. Selain itu, potensi konflik kepentingan antara pemerintah/instansi dengan
tokoh politik dalam menentukan kebijakan publik dan munculnya mosi tidak percaya terhadap
2

langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Lebih lanjut adanya pilkada menjadi salah satu
faktor potensi konflik dan kerawanan sosial.
Keempat, pada sektir keamanan, terjadinya peningkatan kasus kejahatan konvensional
seperti meningkatnya berita hoax, pencurian, penipuan, kejahatan jalanan dan penyeludupan
serta penyalahgunaan narkotika. Bahwasannya dengan adanya permasalahan pada aspek aspek
tersebut dapat memicu konflik dan kerawanan sosial di masyarakat.
Permasalahan kerawanan sosial yang muncul akan membahayakan kehidupan kelompok
sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial

Y

tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial (Soekanto, 2013, dalam Alifa, 2020).
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Daerah Istimewa Yogyakarta ini termasuk ke dalam wilayah karakteristik perkotaan dan
pedesaan dengan dampak risiko Covid-19 yang cukup tinggi, dimana berimplikasi kepada
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masyarakat tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dalam sosial dan ekonomi. Dari
persoalan – persoalan yang muncul akibat kerawanan sosial dan adanya potensi konflik, perlu

DP

disikapi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pencegahannya.

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin
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terlihat nyata bagi masyarakat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa masalah
sosial ekonomi yang terjadi akibat Covid-19 diantaranya: kelangkaan barang, disorganisasi dan
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disfungsi sosial, tindakan kriminal, melemahnya sektor pariwisata, peningkatan angka
kemiskinan dan pengangguran. Tak hanya mengubah cara hidup, keterbatasan aktivitas juga

et

menimbulkan masalah ekonomi dan sosial. Dampak penurunan ekonomi ini lalu berkembang
menjadi masalah sosial. Masalah sosial tersebut antara lain:



Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga.
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Masalah kriminalitas yang merebak.
Masyarakat juga mengalami disfungsi sosial serta disorganisasi karena pembatasan
aktivitas di luar rumah

Tindakan kriminal akibat pandemi Covid-19 ini sudah marak diberitakan di media massa.
Tragisnya, terjadinya tindakan kriminal tersebut dengan motif berkurangnya pemasukan
ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pandemi juga telah mampu menimbulkan rasa, gotong
royong, kemanusiaan, dan solidaritas serta persaudaraan di kalangan masyarakat berbagai
lapisan.
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Di satu sisi kepentingan untuk memulihkan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta
sangat mendesak, di sisi lain Covid-19 masih terjadi. Di DIY masih bisa kita turunkan terus
dengan menggunakan beberapa indicator, maka ini sebenarnya telah menjadi modal untuk
menyakinkan dunia luar bahwa pengendalian Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta ini
membaik.
Artinya, saat masyarakat dihadapkan pada pandemi Covid-19 ini, mereka dapat tetap memenuhi
kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya.
Keberhasilan program pemerintah daerah yang selama ini digulirkan dapat kita lihat dari

Y

aspek kerentanan, mitigasi dan adaptasi. Sedangkan pengaturan wilayah relatif memiliki modal

DI

sosial yang cukup baik untuk mendukung keberjalanan upaya meningkatkan ketangguhan
wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, perlu dilakukan evaluasi sebagai
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rekomendasi peningkatan aspek ketangguhan wilayah yang perlu dilakukan sehingga dapat
mereduksi dampak yang terjadi pada masyarakat dan aktivitas wilayah. Selain itu hasil evaluasi
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tersebut dapat menjadi konsep mitigasi bencana non-alam ke depannya.
Berdasar uraian di atas, maka menjadi penting untuk dilakukan Kajian Kebijakan tentang
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Dampak Pandemi Covid-19 DIY terhadap Kerawanan Sosial dan Potensi Konflik. Dengan
disusunnya Kajian Kebijakan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Permasalahan

et

1.2.

ar

dan mencegah kerawanan sosial dan potensi konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Bagaimanakah gambaran kerawanan sosial dan potensi konflik di DIY?
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b. Bagaimana pemetaan dampak pandemi Covid-19 terhadap kerawanan sosial dan
potensi konflik di DIY?

c. Bagaimana upaya yang harus dilakukan guna mengatasi kerawanan sosial dan potensi
konflik di DIY?

d. Bagaimana peran serta perangkat desa dan masyarakat dalam mengatasi kerawanan
sosial dan potensi konflik?

1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Kajian Kebijakan Dampak Pandemi Covid-19 DIY terhadap
Kerawanan Sosial dan Potensi Konflik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan
4

masyarakat dan mencegah adanya kerawanan sosial dan potensi konflik di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
b. Tujuan:
Adapun tujuan dari Kajian Kebijakan Dampak Pandemi Covid-19 DIY terhadap
Kerawanan Sosial dan Potensi Konflik adalah:
1.

Mengidentifikasi kerawanan sosial dan bentuk potensi konflik di DIY

2.

Mengidentifikasi dampak pandemi Covid-19 di wilayah DIY.

3.

Melakukan pemetaan dampak pandemi Covid-19 terhadap kerawanan sosial dan

Mengidentifikasi Upaya Pemerintah Daerah, Perangkat Desa, dan Masyarakat dalam

DI

4.

Y

potensi konflik di DIY.

RD

melakukan pengendalian terhadap kerawanan sosial dan potensi konflik di DIY.

1.4. Target Sasaran Kajian

Hasil Kajian Kebijakan Dampak Pandemi Covid-19 DIY terhadap kerawanan sosial

DP

1.

dan potensi konflik yang terjadi ini, diharapkan dapat menjadi bahan untuk meninjau
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Kembali kebijakan yang dilakukan

Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di DIY

3.

Terciptanya pemetaan kerawanan sosial dan potensi konflik di seluruh wilayah DIY,

ar

2.

sehingga mempermudah Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan dan

Lokasi Pekerjaan

Se
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1.5.

et

penghentian potensi konflik yang terjadi dan pemulihan pasca konfliknya

Pekerjaan ini dilakukan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten
Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Kotamadya Yogyakarta, dimana DIY memiliki
batas-batas:

a) sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa
Tengah
b)sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
c) sebelah selatan dengan Samudera Hindia; dan
d)sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.
Berikut adalah gambaran peta lokasi kajian ini dilakukan:
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Sumber: BPS DIY 2021
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Gambar 1.1. Gambaran Peta Lokasi Kajian

Secara wilayah, Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7.33-8.12 Lintang
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Selatan dan 110.00- 110.50 Bujur Timur. Pada aspek pembagian wilayah Pemerintahan terdapat
4 Kabupeten dan 1 Kotamadya dengan jumlah penduduk sebesar 3.406.213 jiwa dan luas
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1.6. Metode Penelitian

ar

wilayah 3 133.15 km2 (BPS DIY, 2021).

Se
kr

Secara garis besar, metode penelitian dalam pelaksanaan kajian ini berupa metode
penelitian deskriptif kualitatif. Dalam metode ini akan diberikan gambaran lengkap mengenai
setting sosial atau gambaran eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kondisi sosial
dampak kerawanan sosial dan potensi konflik dari Covid 19 yang ada di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Tujuan

penelitian

deskriptif

adalah

mendeskripsikan

suatu

fenomena

dan

karakteristiknya. Oleh karena itu, alat observasi, wawancara dan survei sering digunakan untuk
mengumpulkan data (Gall & Borg, 2007). Metode deskriptif kualitatif adalah tradisi penelitian
yang dikutip secara luas dan telah diidentifikasi sebagai unsur penting dan sesuai untuk
pertanyaan penelitian yang difokuskan pada menemukan apa dan bagaimana kejadian atau

6

pengalaman mendapatkan wawasan dari informan mengenai fenomena yang kurang dipahami,
terlebih dalam situasi pandemi Covid-19.
Data yang akan digali berupa data kualitatif maupun kuantitatif yaitu data primer dan data
sekunder. Data primer yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh langsung dari obyek
kajian ini, yaitu sektor-sektor terdampak covid 19 yang tersebar di Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta. Data sekunder adalah data tentang obyek penelitian yang diperoleh melalui pihak
lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas atas obyek yang diteliti. Data ini bisa berupa
hasil kajian, laporan penelitian, persepsi, evaluasi peraturan perundangan terkait dengan

Y

kerawanan sosial dan potensi konflik pada masa pandemi Covid-19 ataupun berita yang

DI

diperoleh di media massa, maupun data hasil focus group discussion (FGD). Data sekunder ini
nantinya selain berfungsi sebagai pelengkap data primer, juga dipakai untuk memvalidasi akurasi

RD

data primer.

Selain itu, dalam kajian ini juga akan dilakukan analisa menggunakan metode secara

DP

yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode yuridis normatif adalah penelitian
hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data
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sekunder berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang

1.7. Metode Analisis Data

ar

berhubungan dengan pokok bahasan.
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Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu
menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian. Suatu penelitian
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deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan
atau gejala-gejala kaitannya dengan situasi pandemi Covid-19 yang memicu tingkat kerawanan
sosial dan potensi konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Maksudnya adalah bahan hukum
yang diperoleh dalam penelitian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan
dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
Dalam hal pengumpulan data primer, data sekunder dan bahan dasar hukum dikumpulkan
berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen, yaitu
peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, bukubuku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan informasi/berita dari
koran atau surat kabar cetak maupun online terkait dengan permasalahan di atas. Analisis
deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang
7

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan
dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan
sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
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1.8.

et

ar

ia
t

DP

RD

DI

Y

Dan berikut alur pekerjaan yang akan dilakukan dalam kajian ini:

Agenda Kegiatan Pelaksanaan

Persiapan
Pengumpulan data sekunder
Evaluasi data sekunder
Survey lapangan
Laporan Pendahuluan
Rapat-Rapat Penyusunan Kajian Kebijakan dan
pelibatan tim fasilitasi
FGD I Kajian Kebijakan dengan Alat Kelengkapan
DPRD dan SKPD
Rapat Penyempurnaan Kajian Kebijakan termasuk
tindak lanjut FGD
Finalisasi Kajian Kebijakan
8

Bulan I

Bulan II Bulan III
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Penyerahan Rekomendasi Kebijakan
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Rapat-rapat penyusunan Draft Rekomendasi Kebijakan
FGD II Draf Rekomendasi Kebijakan dengan Alat
Kelengkapan DPRD dan SKPD
Rapat Penyempurnaan Draf Rekomendasi Kebijakan
termasuk tindak lanjut FGD
Finalisasi Kajian Kebijakan dan Rekomendasi
Kebijakan Laporan Akhir
Penyusunan
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BAB II
KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. Kajian Teori Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik
2.1.1. Kerawanan Sosial Politik dalam Masa Pandemi Covid-19
Menurut definisi, kerawanan sosial adalah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan,

Y

yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu

DI

masyarakat/kelompok golongan tertentu. Environmental Vulnerability Index (EVI) menyebutkan
bahwa kerawanan sosial adalah struktur sosial dari suatu komunitas atau masyarakat terkena

RD

shock atau stress yang biasanya disebabkan oleh perselisihan ekonomi, perubahan lingkungan,
kebijakan pemerintah, masalah kesehatan atau bahkan disebabkan oleh kejadian internal dan

DP

kekuatan yang dihasilkan dari kombinasi beberapa faktor. Struktur sosial yang dimaksud adalah
relasi-relasi sosial yang penting dalam menentukan tingkah laku manusia, dan jika relasi sosial

dalam masa pandemi Covid-19.
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itu tidak dilakukan dalam suatu masyarakat, maka tujuan masyarakat tidak terwujud lagi, terlebih

Lain lagi dengan pendapat Ballesteros (2008) yang menyebutkan bahwa kerawanan sosial

ar

adalah ketidakmampuan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat dalam menghadapi

et

dampak negatif dari risiko berbagai tekanan (ekonomi, kesehatan, politik, lingkungan, dan
sebagainya). Dampak negatif ini sebagian diakibatkan oleh karakteristik-karakteristik yang ada
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di dalam interaksi sosial, institusi, dan sistem nilai-nilai budaya. Kementerian pertahanan
Republik Indonesia lebih rinci memberikan penjelasan tentang kerawanan sosial, yaitu suatu
keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan
oleh perbedaan pendapat suatu masyarakat/kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan
penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat/kelompok golongan tertentu.
Secara ontologis pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rentan dan tidak aman.
Lingkungan alaminya sangat diragukan dan penuh dengan ketidakpastian. Untuk melindungi diri
dari ketidakpastian tersebut, manusia harus membangun institusi sosial yang dipahami sebagai
sebuah masyarakat yang meliputi aktivitas dan dinamika sosial budaya (Turner, 2006). Gagasan
tentang manusia yang rentan berasal dari bahasa Latin vulnus yang berarti luka.
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Konsep masyarakat digeneralkan sebagai suatu perkumpulan/himpunan manusia yang
memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk tetap dapat bertahan dalam situasi kerawanan. Pada
dasarnya, selain manusia dikatakan sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk
sosial. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap
berhubungan atau berinteraksi dengan sesamanya, manusia memerlukan sebuah alat komunikasi.
Alat komunikasi tersebut digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan ataupun pendapat. Alat
komunikasi itu disebut bahasa. (Sumarsono, 2002).
Sementara itu, Hantono dan Pramitasari (2018) menjelaskkan manusia sebagai makhluk

Y

sosial berasal dari kata latin “socius” yang artinya ber-masyarakat yang dalam makna sempit

DI

adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat. Oleh karena itu, manusia sebagai
makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan

RD

tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Manusia akan
selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut.
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Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara
individu maupun secara berkelompok. Kerawanan yang dianggap sebagai kondisi/keadaan
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terpapar tinggi dengan berbagai macam resiko ketidakpastian yang akan dihadapi. Dalam laporan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2013, untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok

ar

masyarakat yang mengalami kerawanan, tidak hanya pada masyarakat kelompok miskin, tetapi
juga kelompok usia lanjut, kelompok distabilitas, migran bahkan masyarakat adat yang

et

terpinggirkan. Pada konteks saat ini, kerawanan yang dihadapi adalah karena faktir eksternal,
yaitu akibat yang disebabkan oleh penyebaran dan penularan wabah penyakit/virus.
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Pada dasarnya, manusia pasti akan mengalami perubahan sosial dalam menjalani kehidupan
di masyarakat. Namun tidak semua perubahan sosial tersebut dikehendaki. Hamid menjelaskan
bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak
direncanakan (Hamid 2016). Seperti halnya perubahan sosial masyarakat pasca Pandemi Covid
19 yang terjadi karena tidak direncanakan. Salah satu perubahan yang paling mencolok terlihat
dari cara masyarakat menjalani kehidupan sosialnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Snapcart untuk menilik seberapa besar dampak
yang dibawa oleh virus corona terhadap gaya hidup orang Indonesia. Dilakukan pada 17-28
Maret 2020, survei yang melibatkan 2000 laki-laki dan perempan berumur 15-50 tahun di 8 kota
besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan
Manado) menunjukkan bahwa pandemi virus corona berdampak paling besar terhadap kehidupan
11

sosial masyarakat (Dianawanti, 2020). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Pandemi Covid19 tidak hanya mempengaruhi bidang ekonomi dan karir saja, melainkan mempengaruhi perilaku
sosial di masyarakat.
Saat ini masyarakat sangat mengandalkan teknologi digital untuk tetap menjalani kehidupan
sosialnya. Pandemi Covid 19 juga memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan
manusia. Setiap yang mulai mendekatkan diri dan memperbaiki hubungannya dengan Sang
Pencipta menyadari bahwa setiap manusia pasti akan mati. Selain itu, dalam bidang kesehatan,
dampak positifnya yaitu menjadikan masyarakat rajin menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan

Y

Sehat (PHBS). Sedangan dalam bidang pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

DI

(Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengajak masyarakat untuk melihat situasi seperti ini
bukan sebagai musibah atau bencana, tetapi sebagai pembelajaran (Adit, 2020). Namun, masih

RD

banyak juga orang yang mengalami kecemasan sosial berlebihan yang memicu munculnya
kerawanan sosial.

DP

Kerawanan sosial mengacu pada karakteristik seseorang atau kelompok serta kondisi mereka
terhadap yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak atau
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pulih dari dampak adanya suatu bahaya (Dunning & Durden, 2013). Dampak kerawanan sosial
dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis,

ar

tindakan irasional, dan tindakan kriminal (Syaifudin, 2020). Penjelasan tersebut dapat dipahami
bahwa kerawanan sosial merupakan sikap seseorang atau sekelompok orang yang bersifat tidak
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peduli terhadap keadaan yang sedang dialami oleh masyarakat. Sikap ini akan berdampak negatif
baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
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Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia memerlukan interaksi dengan
manusia lain. Setiap individu melakukan aktivitas secara bersama-sama dalam suatu ruang
sosial. Interaksi sosial ini biasanya dilakukan di ruang publik yang siapa saja bisa mengaksesnya.
Pada kasus ini manusia menampilkan identitas dirinya sebagai makhluk sosial. Selama proses
interaksi tersebut, manusia juga tetap mempertahankan identitas mereka sebagai makhluk
individu. Namun tidak semua orang termasuk para remaja mampu berinteraksi dan menjaga
hubungannya dengan orang lain. Apalagi sejak diterapkannya sosial distancing, physical
distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Oleh karena itu, Kepala Badan Bela
Negara FKPPI mengingatkan kaum muda bahwa pandemi COVID-19 akan membuat mereka
menghadapi tantangan yang sangat berat. Bukan hanya pada ketatnya persaingan dalam dunia
kerja, namun juga perubahan paradigma dalam memandang dunia (Kholisdinuka, 2020).
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Berkaitan dengan kondisi Indonesia saat ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
Indonesia (PDSKJI), dr Lahargo Kembaren, SpKJ (Septiani, 2020), mengatakan bahwa di tengah
keadaan pandemi Covid 19, tidak hanya orang dewasa saja, namun kesehatan jiwa anak dan
remaja juga perlu mendapatkan perhatian. Hal ini karena depresi dan kecemasan di masa
pandemi ini tak hanya dialami oleh orang tua saja, anak dan remaja juga rentan mengalaminya.
Kecemasan yang dialami oleh remaja juga dapat memicu terjadinya masalah kerawanan sosial.
Sehingga masalah kerawanan sosial remaja harus mendapat perhatian yang serius. Hal ini
dikarenakan kerawanan sosial pada remaja dapat berdampak negatif bagi dirinya sendiri maupun

Y

orang lain. Dampak kerawanan sosial dapat membuat seorang melakukan tindakan apatis,

DI

tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Hal ini bisa kita lihat pada fenomena masyarakat yang
terjadi saat ini seperti yang sudah disampaikan oleh penulis pada bab latar belakang masalah.

RD

Syaifudin (2020), menjelaskan bahwa pada tindakan apatis bisa kita lihat pada tindakan
masyarakat yang tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk physical distancing dan tidak

DP

pulang ke kampung halamannya (mudik). Pada tindakan irasional tidak sedikit masyarakat
meyakini berbagai bahan obat dan metode pencegahan agar tidak terkena Covid-19 sekalipun
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belum ada bukti penelitian ilmiahnya. Pada tindakan irasional tidak sedikit masyarakat meyakini
berbagai bahan obat dan metode pencegahan agar tidak terkena Covid-19 sekalipun belum ada

ar

bukti penelitian ilmiahnya.

Pada tindakan kriminal, hal yang paling dikhawatirkan dari kerawanan sosial atas pandemi

et

Covid-19 adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Secara sosiologis,
tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan dirinya dan
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orang lain (korban) yang mengganggu keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
Bentuk tindakan kriminal yang terjadi misalnya saja pencurian, penjambretan, pencopetan,
pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan.
Problematika kerawanan sosial yang terjadi saat ini, harus segera ditindak lanjuti. Terutama
kerawanan sosial pada remaja. Hal ini karena kerawanan sosial pada remaja dapat memicu
munculnya perilaku yang bermasalah. Salah satu strategi yang perlu dilakukan saat ini yaitu
dengan memberikan bimbingan pada remaja. Berkaitan dengan layanan bimbingan dan
konseling bagi remaja, Nurhayati (2018) dalam tesisnya yang berjudul Peran Bimbingan Mental
dalam Mengatasi Kerawanan Sosial pada Remaja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial
Remaja, menegaskan bahwa bimbingan mental merupakan salah satu bagian dari proses
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penanganan kerawanan psikososial pada remaja. Selain bimbingan mental, juga terdapat
bimbingan sosial dan juga konseling yang dilakukan untuk mengatasi kerawanan sosial.
Dampak kerawanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga tindakan yang
saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan kriminal. Hal ini bisa kita
lihat pada fenomena masyarakat yang terjadi saat ini. Sehingga apa yang terjadi pada
masyarakat merupakan kulminasi dari kerawanan sosial yang kini sedang dihadapi oleh
masyarakat, diantaranya:
1. Tindakan Apatis. Pada tindakan apatis bisa kita lihat pada tindakan masyarakat yang

halamannya

(mudik).

Faktanya, physical

distancing tidak

DI

kampung

Y

tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk physical distancing dan tidak pulang ke
berjalan

efektif. Masih banyak masyarakat yang bisa kita lihat melakukan kegiatan kumpul-
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kumpul dan kegiatan kerumunan lainnya. Selain itu saat ini banyak masyarakat yang
memilih kembali ke kampung halamannya. Tindakan pulang kampung masyarakat ini

DP

rupanya justru meningkatkan jumlah kasus Covid-19 dan sebaran wilayahnya, baik
yang berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pengawasan)
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dan Suspect Covid-19. Apakah sikap apatis yang dilakukan oleh masyarakat ini salah?
Secara sosiologis tidak dapat dikatakan salah (non etis). Jadi jika ada individu atau

ar

kelompok masyarakat yang menyalahkan dan marah – marah di media sosial mengenai
tindakan apatis masyarakat ini, menurut penulis tidak bijak. Sebab apa yang dilakukan
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masyarakat merupakan respon naluri dari kerawanan sosial yang sedang dihadapinya.
Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan pemerintah untuk bisa membuat masyarakat
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tetap memiliki ketahanan sosial agar tidak melakukan tindakan apatis saat bangsa dan
negara ini dihadapkan pandemi Covid-19.
2. Tindakan Irasional. Pada tindakan irasional tidak sedikit masyarakat meyakini berbagai
bahan obat dan metode pencegahan agar tidak terkena Covid-19 sekalipun belum ada
bukti penelitian ilmiahnya. Misalnya saja ada masyarakat yang meyakini bahwa metode
berbaring untuk berjemur di atas rel kereta api dapat membantu mencegah penularan
Covid-19. Apa yang dilakukan masyarakat dalam penggunaan bahan obat dan metode
tertentu untuk mencegah tertularnya dari Covid-19 sekalipun belum ada bukti penelitian
ilmiahnya ini tidak lepas dari keterikatan masyarakat atas cara (usage), kebiasaan
(folkways), tata kelakuan (mores), dan adat istiadat (custom) yang berlaku pada
lingkungan kehidupannya. Secara sosiologis, tindakan sosial ini disebut dengan
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tindakan

tradisional.

Tindakan

irasional

lainnya,

yaitu panic

buying.

Panic

buying menjadi respon masyarakat untuk tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan sehari – harinya, dan ini justru malah membuat berbagai harga kebutuhan
melonjak tinggi dan menjadi langkah karena adanya penimbunan illegal. Tindakan
irasional berikutnya, yang awalnya masyarakat memahami resiko tinggi (seperti bunga
yang tinggi, dan pencurian data) untuk tidak mengajukan pinjaman ke renternir, baik
renternir yang berbasis pinjaman konvensional maupun pinjaman online (fintech). Mau
tidak mau masyarakat mengajukan pinjaman ke rentenir sebagai mekanisme

Y

kebertahanan hidup bagi diri dan keluarganya di saat kondisi ekonomi tidak menentu

DI

pada pandemi Covid-19 ini.

3. Tindakan Kriminal. Hal yang paling dikuatirkan dari kerawanan sosial atas pandemi

RD

Covid-19 adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Secara
sosiologis, tindakan kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta

DP

merugikan dirinya dan orang lain (korban) yang mengganggu keseimbangan,
ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Bentuk tindakan kriminal yang terjadi
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misalnya saja pencurian, penjambretan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan
pembunuhan. Contoh nyata dari tindakan kriminal akibat pandemi Covid-19 ini bisa

ar

kita ketahui di berbagai media berita yang sudah mulai terjadi di negara – negara lain
(seperti Italia, India, Cina, Amerika), bahkan di Indonesia sudah mulai terdapat kasus

et

pencurian dengan motif berkurangnya pemasukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Mengapa ini bisa terjadi?
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Tindakan kriminal yang dilakukan oknum masyarakat sebagai dampak kerawanan sosial
yang dihadapinya, setidaknya dapat dipahami dalam 3 konteks secara sosiologis. Pertama,
dasarnya masyarakat itu berada dalam kondisi stabil, sistem – sistem kehidupannya beroperasi
secara lancar dan berfungsi. Namun, akibat pandemi Covid-19, kondisi kestabilan dan
keberfungsian ini terganggu. Untuk dapat berada pada posisi stabil dan berfungsi, bagi
masyarakat yang tidak memiliki akses kapital dengan baik, maka jalan singkat yang beresiko
akan dilakukannya. Kedua, tindakan kriminal terjadi karena aturan-aturan yang mengatur
tingkah

laku

berbenturan.

Misal,

pemerintah

menginstruksikan

untuk

masyarakat

melakukan physical distancing, sementara pemerintah tidak menyiapkan instrumen untuk
melindungi ketahanan masyarakat yang pekerjaannya disektor informal. Dan ketiga, tindakan
kriminal terjadi karena adanya kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Misalnya, tidak
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adanya sanksi tegas dan efek jera bagi oknum yang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19
ini untuk kepentingan dirinya dan memperkaya dirinya, seperti penimbunan dan pemalsuan
cairan hand sanitizer dan obat – obatan yang kemudian dijual bebas di masyarakat.
2.1.2. Masa Pandemi Covid-19: Potensi Penyebab Konflik Sosial
Masyarakat di dunia khususnya Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai
permasalahan yang tak jarang menimbulkan perselisihan. Permasalahan-permasalahan ini
dikenal oleh masyarakat dengan istilah konflik. Konflik berasal dari kata kerja configere yang
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berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara

DI

dua orang atau kelompok dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan
menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Fuad dan Maskahan (2000) dalam

RD

Musdalifah menyatakan bahwa berdasar wujudnya, konflik dapat berwujud tertutup (laten),
mencuat (emerging), dan terbuka (manifest), juga dapat meningkat (escalation).

DP

Konflik yang terjadi di masyarakat secara umum disebabkan oleh adanya perbedaan.
Perbedaan tersebut meliputi perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan
kepentingan, serta perubahan sosial (Soekanto 2003). Konflik di desa berasal dari berbagai
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sumber diantaranya, lahan dan hak atas sumber daya alam, perebutan sumber nafkah, persoalan
keluarga dan pertikaian antar etnis, perbedaan agama, akses kesehatan yang tidak adil serta
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persoalan politik dan antar-elit. Selain sumber-sumber yang telah disebutkan, pada masa
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pandemi Covid-19 saat ini banyak terjadi potensi konflik diantaranya; Kecemburuan sosial
karena merasa tidak diperlakukan adil antara satu sama lainnya yang akhirnya menyebabkan

Se
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konflik; Akses fasilitas kesehatan dan akses untuk mendapatkan atribut kesehatan dalam
mencegah penularan Covid-19; Pembatasan sosial yang menyebabkan aktivitas masyarakat tidak
bebas dalam melakukan interaksi sosial; serta Pemberlakuan kebijakan yang sering berubah-ubah
dalam proses penerapannya.

Sebagaimana Hugh Miall dalam bukunya Resolusi Damai dan Konflik Kontemporer
(2002) mendefinisikan konflik sebagai aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam proses
perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan
yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang bertentangan
dengan hambatan yang diwariskan. Cara pandang terhadap konflik paling tidak ada dua model,
yaitu pandangan tradisional dan pandangan interaksional. Dalam pandangan tradisional, konflik
dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari
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adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi,
bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara
verbal maupun non-verbal. Berbagai konflik sosial dan kriminalitas yang terjadi akibat dari
situasi pandemi Covid-19 di DIY menjadikan wilayah rawan terjadinya konflik. Konflik sosial
meskipun sudah tidak lagi sampai pada rush dan kerusuhan, masih ada konflik kecil-kecil yang
berhasil diredam aparat kepolisian.
Pandemi COVID-19 kini menjadi masalah kompleks tidak hanya di ranah medis semata,
tetapi juga bidang-bidang lainnya. Beberapa metode yang dicoba oleh banyak negara terdampak
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COVID-19 adalah karantina wilayah (lockdown) dan sosial distancing. Pelaksanaan metode

DI

lockdown dan social distancing di satu sisi dapat menekan laju penyebaran virus, namun,
kebijakan ini juga menyimpan konsekuensi yang tidak kalah menyakitkan. Kedua metode

RD

tersebut dapat mematikan ekonomi di wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan ini.
Akhirnya, jika tidak dikelola dengan persiapan yang memadai, kebijakan ini berpotensi menyulut

DP

timbulnya konflik sosial.

Dampak dari Covid-19 menyebabkan kerentanan ekonomi bagi sebagian besar penduduk,
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khususnya mereka yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Pada akhirnya, hal tersebut
berdampak kepada penurunan kelas sosial dalam masyarakat secara masif. COVID-19 tidak

ar

hanya menimbulkan korban jiwa semata, tetapi juga melahirkan orang-orang miskin baru.
Penurunan pendapatan dari unsur-unsur masyarakat tersebut akan menciptakan lapisan
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masyarakat yang sangat rentan terkena dampak COVID-19, baik secara medis, ekonomi, maupun
sosial. Mereka yang tergolong dalam ekonomi lemah tidak mampu sepenuhnya menjalankan
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social distancing karena harus terus bekerja. Akhirnya, mereka menjadi pihak yang paling
berpotensi terpapar virus. Jika situasi ini terus berlangsung, kemungkinan rasa frustrasi dari
masyarakat akan terakumulasi menjadi kekecewaan (grievance) yang dapat meledak menjadi
konflik sosial.

2.1.3. Penelitian Terdahulu
Penyebaran wabah COVID-19 membuka peluang pada munculnya konflik-konflik di
masyarakat. Konflik ini bersifat horizontal maupun vertikal. Penyebaran wabah COVID-19 ini
telah memukul kondisi ekonomi sebagian warga. Hal tersebut kemudian menjalar sehingga
menyebabkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat. Beberapa penelitian dibawah ini
mengulas tentang potensi konflik akibat COVID-19, antara lain: Putu Agung Nara Indra Prima
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Satya (2020), menyatakan pelaksanaan metode lockdown dan social distancing di satu sisi dapat
menekan laju penyebaran virus seperti yang dialami oleh China dan Korea Selatan.
Namun, kebijakan ini juga menyimpan konsekuensi yang tidak kalah menyakitkan. Kedua
metode tersebut dapat mematikan ekonomi di wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan ini.
Akhirnya, jika tidak dikelola dengan persiapan yang memadai, kebijakan ini berpotensi menyulut
timbulnya konflik sosial. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa potensi konflik akibat
COVID-19 berasal dari ketakutan atas ketidaktahuan unsur-unsur yang menjadi pra-kondisi
situasi adanya konflik. Selanjutnya konflik, merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang
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saling berkelindan satu sama lain.
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Theresia Vania Radhitya, dkk (2020). Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa
Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sebagai akibat meluasnya penyebaran virus di
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tingkat dunia yang memaksa Pemerinta Republik Indonesia untuk melakukan berbagai
kebijakan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menekan jumlah korban yang terjangkit virus corona.
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Penyebaran COVID-19 melalui droplet dan kontak fisik membuat adanya penerapan social
distancing dan karantina mandiri di rumah sehingga menyebabkan masyarakat harus tinggal di
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rumah setiap harinya. Dilema penerapan ini membawa konsekuensi pada berbagai aspek. Di satu
sisi penerapan sosial distancing memberi dampak positif pada bidang kesehatan untuk menekan
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jumlah penduduk yang menjadi korban virus corona, di lain sisi dampak negatif muncul pada
bidang perekonomian karena sulitnya masyarakat untuk bekerja atau mencari penghasilan.
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Secara sosial, tidak menutup kemungkinan persoalan rumah tangga juga muncul sebagai akibat
kebijakan social distancing yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah atau
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tidak melakukan aktifitas di luar rumah jika dirasa tidak penting. Salah satu masalah sosial yang
terjadi di masyarakat diantaranya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga.
Dicky Rachmawan (2021), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penanganan Covid19 yang berlarut-larut terlebih jika pemberian bantuan yang tidak adil yang mungkin
menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu semakin besarnya perasaan frustasi dan
perasaan panik sehingga mungkin masyarakat akan kembali melakukan panic buying khususnya
untuk membeli sembako. Imbasnya, kelangkaan akan muncul di berbagai daerah dan kenaikan
harga sembako hingga 150% atau lebih. Lonjakan harga akan menjadi masalah sosial tidak
hanya bagi masyarakat miskin atau rentan, tetapi juga bagi mereka yang ada di kelas menengah.
Selain itu, terdapat kemungkinan permasalahan sosial seperti potensi tingginya tindak
penyimpangan sosial pasti akan terjadi, contohnya pencurian dan penjarahan. Jika kondisi ini
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terus berlarut, maka mungkin masalah sosial lainnya juga dapat bermunculan yang mungkin
dapat memacu konflik lainnya.

2.2. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaran, Kondisi, dan Permasalahan Kerawanan
Sosial Politik dan Potensi Konflik di DIY
Kondisi sosial masyarakat sekarang, secara sosial ekonomi akibat wabah virus Covid 19
menjadi berbeda dengan sebelum virus Covid 19, masyarakat dihantui ketidakpastian dan
kekhawatiran akan penyebaran penyakit yang belum ditemukan pencegahannya secara medis,
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sehingga perlu peran negara dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan dan

DI

penanggulangan sesuai cara cara yang sudah direkomendasikan oleh ahli kesehatan dan lembaga
kesehatan yang berwenang. Tentunya, ini menjadi suatu kebiasaan baru yang akan dilakukan
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oleh masyarakat baik dalam durasi waktu saat ini saja maupun jangka panjang ketika pandemi
Covid-19 sudah berakhir.

DP

‘Projecticized’ organization, sebagaimana yang dijelaskan (Carroll, 2016: 1-2),
memungkinkan kebijakan business as usual untuk menyusun tujuan kebijakan dengan desain dan

ia
t

metode yang sistematif dan terukur. Misalnya, pemerintah bermaksud menyelesaikan persoalan
infrastruktur jalan. Berapa kilometer jalan yang dibutuhkan untuk dibangun, dibandingkan
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dengan sumber daya yang dimiliki, akan mudah diukur berapa waktu yang diperlukan, dengan
ketentuan tidak ada bencana yang mendadak datang. Jika tidak hambatan mendadak dan
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mendesak, tujuan mengatasi masalah infrastruktur dapat disusun secara usual.
Dari aspek kerangka waktu, pendekatan kebijakan mengandalkan pelaksanaan kebijakan
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bisa dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Jangka waktu kebijakan dapat diproyeksikan, misal
untuk kurun waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun anggaran. Kadang-kadang kebijakan
juga bisa bersifat multi-tahun. Namun, susunan kerangka waktu ini telah dipersiapkan
sebelumnya, sesuai dengan capaian tujuan yang diinginkan serta sumberdaya yang dimiliki.
Dari aspek keterlibatan publik, kebijakan business as usual mengandaikan ruang yang
cukup untuk partisipasi publik. Dalam rentang waktu yang sudah disusun, dan partisipasi publik
biasanya diletakkan di bagian perencanaan sebagai bagian untuk menampung masukan dan
aspirasi masyarakat. Dalam konteks kebijakan di Indonesia, partisipasi publik secara regulasi
kentara dalam tahap perencanaan yang disebut dengan Musrenbang atau Musyawarah
Perencanaan Pembangunan. Musrenbang yang pelaksanaannya berjenjang dari tingkat desa,
kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional merepresentasikan pendekatan politik dalam
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kebijakan, disamping pendekatan teknokratik. Jika pendekatan teknokratik berusaha meletakkan
filosopi, rancangan dan desain kebijakan di tangan para ahli, pendekatan politik dimaksudkan
untuk mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dalam penyusunan kebijakan. Business as usual
memungkinkan dua jalur pemberian masukan ini terjadi. Dalam Bahasa sehari-hari, ini biasa
disebut sebagai kebijakan dalam situasi normal, walau istilah ‘normal’ itu sendiri sarat dengan
perdebatan teoritik dan filosofi.
Sementara itu, business as crisis merupakan pendekatan yang sebaliknya, yang mencoba
menjelaskan beroperasinya kebijakan di situasi krisis, seperti bencana, krisis ekonomi, perang
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dan wabah (Boin, Hart, & Kuipers, 2018: 23; Devlin, 2006). Dalam Bahasa sehari-hari,
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pendekatan ini disebut dengan kebijakan dalam masa krisis didasarkan pada kajian literatur yang
mendiskusikan konsep dan pendekatan kebijakan, lalu membandingkannya dengan fenomena
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pandemi Covid 19 saat ini, untuk memastikan ketercukupan pendekatan-pendekatan tersebut
menjelaskan fenomena yang ada. Dengan demikian, penelitian dalam kajian ini adalah penelitian
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sekunder, yang mengandalkan sumber-sumber tertulis lain dalam penyusunan argumentasinya.
Situasi normal adalah situasi yang menunjukkan keadaan biasa saja, bahkan ‘baik-baik’
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saja. Sementara, situasi krisis menunjukkan keadaan yang luar biasa, cenderung menyulitkan dan
menyusahkan. Tentu saja, dalam pendekatan konstruktivis, apa yang disebut dengan ‘normal’,
‘biasa’, ‘baik-baik saja’, tidak normal’, atau ‘krisis’ tidak lepas dari pertanyaan, karena sangat
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tergantung pada siapa mengkonstruksi apa. ‘Siapa’ mengacu pada subyek pemegang kekuasaan,
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yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan sesuatu atau keadaan atas orang lain sebagai obyek
kekuasaan. Namun, penyederhanaan dikotomi situasi ini, disadari membantu memberikan
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gambaran kasar, tentang dua situasi kontras yang dialami manusia. Kebijakan, sebagai
seperangkat instrumen yang dirancang untuk merespon berbagai situasi, akhirnya juga dijelaskan
dari pemikiran tersebut, dan membentuk apa yang disebut sebagai kebijakan sebagai business as
usual dan kebijakan dalam situasi krisis.
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2.2.1. Kebijakan Penanganan Bencana Non-Alam
Kebijakan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 bertujuan untuk pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona virus Disease 2019
(COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease
2019 (Covid-I9). Pasal 12 Bab III tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) Permenkes No. 9 Tahun 2020 dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan
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oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan
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perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup
bersih dan sehat kepada masyarakat.
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Hadirnya peraturan tersebut alih-alih untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid19, justru peraturan tersebut malah menambah rentang birokrasi dan cenderung keluar dari
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mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Wilayah, sehingga berpotensi
semakin lambatnya penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Penyebaran Covid-19 saat ini sudah tidak mampu dibatasi oleh sekat atau pembatas wilayah,
sehingga usulan sudah tidak mungkin dilakukan oleh 1 wilayah tertentu saja, tetapi sudah harus
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ditentukan secara daerah maupun nasional. Dalam hal ini, mengacu pada Pasal 9 ayat (2)
Permenkes No. 9 Tahun 2020, dimana Pemerintah Daerah harus memiliki peran dengan
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dilibatkan oleh Pemerintah Pusat dalam memastikan kesiapan daerah melaksanakan PSBB
ataupun PTKM, terutama dalam ketersediaan kebutuhan hidup dasar masyarakat, baik itu
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ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring
pengamanan sosial untuk masyarakat terdampak, dan aspek keamanan.
Termasuk juga dalam melakukan penerapan protokol kesehatan dengan menggunakan
masker dalam masyarakat. Permasalahan atribut kesehatan seperti masker ini, juga menjadi
penyebab kerawanan sosial muncul karena dianggap sebagai kondisi yang memaksa. Respon
masyarakat terhadap tingkat kepatuhan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 masih belum
banyak yang menjalankan. Sebanyak 34,7%, hal ini menyatakan masyarakat di DIY belum patuh
terhadap protokol kesehatan. Respon ini selaras dengan hasil kajian sebelumnya dimana baru
sebanyak 32% masayarakat yang menggunakan masker dengan benar, dan baru 66% yang
menyatakan bisa menjaga jarak saat berkomunikasi.
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Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, penerapan protokol kesehatan dengan
menggunakan masker dapat dilihat pada grafik hasil survei yang dilakukan oleh dinas kesehatan
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DIY tahun 2020 berikut:

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2020

DP

Grafik 2.1. Respon Kepatuhan Masyarakat atas Protokol Kesehatan dalam
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Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020

Pada grafik 2.1. memperlihatkan bahwa Kepatuhan Perilaku Protokol Kesehatan,
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penggunaan masker menjadi yang paling dapat dipatuhi oleh masyarakat DIY. Kemudahan
dalam menangani dan menyediakan dan sifatnya yang personal menjadikan protokol ini menjadi
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yang paling tinggi tingkat kepatuhanya. Pelaksanaan kampanye masker massal yang dilakukan
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oleh Pemerintah DIY bersama Kabupaten / Kota dimungkinkan pula ikut berperan dalam
mempengaruhi kepatuhan tersebut. Banyaknya informasi dengan penekanan baik langsung
maupun tidak langsung dalam penggunaan masker, memberikan kemudahan dalam akses
informasi dari masyarakat. Protokol menjaga jarak menjadi protokol yang paling sulit dipatuhi
oleh masyaralat DIY. Protokol ini membutuhkan kesepakatan normatif antar pelaku komunikasi
dan ini yang menjadi salah satu yang kemungkinan tidak selalu dapat dilakukan seseorang yag
berusaha secara personal menjaga jarak.
Di sisi lain, telaah kritis yang bisa diberikan adalah bahwa strategi komunikasi yang
bersifat komprehensif tidak parsial atau menonjolkan satu sisi mungkin perlu untuk di pikirkan
kembali. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat di DIY
dalam protokol kesehatan untuk pencegahan transmisi Covid sebagian besar telah cukup baik.
Namun demikian bahwa konsistensi dalam perilaku adalah kunci utamanya sehingga upaya yang
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berkelanjutan dengan dukungan berbagai instrumen lainnya dibutuhkan serta pemantauan yang
terus menerus untuk dapat menempatkan strategi dalam posisi yang tepat. Tetapi sampai saat ini
masih terlihat problematika kerentanan sosial yang terjadi dan harus segera ditindak lanjuti.
Terutama kerentanan sosial pada remaja. Hal ini karena kerentanan sosial pada remaja dapat
memicu munculnya perilaku yang bermasalah. Salah satu strategi yang perlu dilakukan saat ini
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yaitu dengan memberikan bimbingan pada remaja.

Sumber: Dinas Kesehatan DIY tahun 2020
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Grafik 2.2. Respon PSBB di DIY Tahun 2020

Dari grafik 2.2. terlihat adanya Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) pada tahun 2020,
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dan menjadi tarik ulur di DIY. Usai dua kali batal PSBB, DIY akhirnya masuk ke dalam daftar
wilayah yang harus ikut menerapkan pembatasan sosial Jawa-Bali demi menekan penularan
Covid-19. Sebelumnya, sudah dua kali DIY mewacanakan PSBB. Yang pertama yakni pada Mei
2020, atau sekitar dua bulan sejak kasus Covid-19 ditemukan kali pertama di Indonesia dan
sekitar satu bulan sejak DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan PSBB pada
bulan April 2020. Pada pertengahan Mei 2020, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X
mengatakan, Pemda DIY mempertimbangkan pemberlakuan PSBB maupun Pengetatan secara
Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), mengingat adanya empat klaster besar yang memicu
pertambahan pasien positif Covid-19: klaster jemaah tablig Sleman, klaster Gereja Protestan
Indonesia bagian Barat (GPIB) Kota Yogyakarta, klaster jemaah tablig Gunungkidul, serta
klaster Indogrosir Sleman.
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Pada awal tahun 2020, kasus positif Covid-19 di DIY berada di bawah angka 200 pasien,
dengan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di atas 1.200 orang. Meski demikian, sebelum
opsi itu direalisasikan, Sultan masih berharap ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk
mendisiplinkan diri melaksanakan protokol kesehatan termasuk mencegah munculnya
kerumunan dan berbagai aktivitas publik yang berpotensi menjadi medium penularan Covid-19.
Namun, nyatanya sebagian masyarakat masih mengabaikan aturan-aturan dari PTKM.
Sampai dengan saat ini, pola penanganan dampak wabah virus corona (Covid-19) di
Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai bisa menjadi contoh dan diterapkan di daerah lain.
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Penanganan dampak covid-19 di DIY diklaim baik, sehingga mendapatkan apresiasi dari
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pemerintah pusat. DI Yogyakarta mendapat penilaian terbaik dalam penanganan covid-19 dari
pemerintah pusat. Aturan yang digunakan untuk menangani wabah selaras dengan UU
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penanganan bencana. Dia menilai, seluruh program bisa berjalan, yang juga bergantung
keberanian pimpinan daerah untuk bisa menggunakan anggaran. Namun, hal ini belum tentu
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menjamin situasi pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta akan aman selalu, karena
kebijakan yang dibuat akan terus mengalami perubahan ketika situasi sudah tidak terkontrol lagi.
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Namun, faktanya selama ini belum konkrit seperti cuma halnya ketetapan sederhana
walaupun di Indonesia sudah ada peraturan tentang PSBB. Akan tetapi suatu daerah mempunyai
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peraturan yang berbeda-beda terkadang dalam penerapan sanksi masih belum membuat orang
jera, sehingga peraturan tersebut masih harus dimasifkan lagi. Fakta berikutnya, dengan adanya
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peraturan tersebut alih-alih mempercepat, justru peraturan tersebut malah menambah rentang
birokrasi dan cenderung keluar dari mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
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Karantina Wilayah sehingga berpotensi semakin lambatnya penanganan Covid-19 oleh
Pemerintah.

Terlepas dari dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19. Setidaknya kita bisa lebih peduli
atau perhatian untuk menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola hidup dengan cara berolahraga
rutin dan memakan makanan sehat seperti buah dan sayuran akan menjaga imun tubuh tetap
kuat. Sekarang rutinlah untuk mencuci tangan dengan sabun dan terapkan pola hidup sehat serta
menjaga jarak satu dengan lainnya agar bisa mematikan penyebaran virus covid-19 sebagai
model penerapan new normal life.

24

Y
DI
RD
DP

ia
t

Sumber: Dinas Kesehatan DIY tahun 2020
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Grafik 2.3. Preferensi dalam Membangun Strategi Kebijakan Protokol Kesehatan
dalam Masa Pandemi Covid-19
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Dari grafik 2.3. terlihat pada tahun 2020 masih banyak yang mengabaikan prokes

Se
kr

covid-19 saat beraktivitas di luar rumah, berdasarkan hasil evaluasi Dinas Kesehatan DIY masih
banyak yang mengabaikan protokol kesehatan (prokes) seperti ada warga yang berkerumun dan
tidak memakai masker. Pola perilaku masyarakat antar wilayah Kabupaten/Kota di DIY, dari
hasil kajian memperlihatkan perbedaan yang signifikan antar wilayah. Terkait pemakaian masker
kisaran perbedaan antar wilayah Kabupaten/Kota berkisar dari 88,24% dan tertinggi 96,78%.
Terendah adalah untuk Kabupaten Kulonprogo dan tertinggi Kota Yogyakarta.
Kondisi yang sama juga terlihat untuk kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Hal yang
berbeda terjadi untuk perilaku menjaga jarak saat komunikasi. Kabupaten kulonprogo masih
menempati sebagai terendah dalam perilaku protokol kesehatan khususnya jaga jarak namun
untuk yang tertinggi tidak lagi kota Yogyakarta tetapi kabupaten Sleman. Perbandingan antar
wilayah memberikan kesimpulan bahwa untuk Kabupaten Kulonprogo perlu untuk menyamakan
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potensinya seperti kabupaten lain. Dengan kondisi epidemis paling rendah di DIY dan dengan
peningkatan pola perilaku yang berisiko maka potensi pencegahan penularan akan menjadi
semakin baik.
Pada bulan selanjutnya karena masih tingginya tingkat transmisi Covid 19, Gubernur DIY
menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5 tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi
Mendagri No. 4 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyaakat (PPKM) Mikro pada 922 Februari 2021. Pelaksanaan PPKM ini untuk koordinasi seluruh unsur dan ujung tombaknya
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ada dilingkungan RT yang termasuk didalamnya Bintara, Kamtibmas, Satpol PP, Tim Penggerak

DI

PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh,
Pendamping, Karang Taruna, Tenaga Kesehatan, dan para Relawan.
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Kepatuhan Perilaku Protokol Kesehatan (masker, cuci tangan atau menggunakan hand
sanitizer, jaga jarak) diharapkan dapat diterapkan oleh masyarakat dalam mencegah transmisi

DP

Covid-19. Perilaku utama tersebut adalah menggunakan masker, kebiasaan mencuci tangan
dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak. Protokol menjaga jarak menjadi protokol
yang paling sulit dipatuhi oleh masyaralat DIY. Protokol ini membutuhkan kesepakatan normatif
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antar pelaku komunikasi dan ini yang menjadi salah satu yang kemungkinan tidak selalu dapat
dilakukan seseorang yag berusaha secara personal menjaga jarak. Di sisi lain, telaah kritis yang
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bisa diberikan adalah bahwa strategi komunikasi yang bersifat komprehensif tidak parsial atau
menonjolkan satu sisi mungkin perlu untuk di pikirkan kembali.
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Dampak dari kerawanan sosial pada masa pandemi Covid-19 telah banyak ditemui di Daerah
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Istimewa Yogyakarta sehingga menciptakan situasi gesekan antar individu maupun komunitas,
dimana salah satunya pada aktivitas sosial interaksi masyarakat. Situasi pandemi Covid-19 juga
berdampak pada munculnya “paranoid sosial” dalam pergaulan sosial budaya di masyarakat. Hal
ini sangat terlihat pada sikap kecurigaan berlebihan (bahkan juga ketakutan) antar individu,
orang lain dicurigai membawa virus corona baru dan dianggap mengancam dan membahayakan
keselamatan jiwa dan raganya. Fakta di lapangan, terjadinya paranoid sosial di antaranya tampak
pada keengganan atau ketakutan bersalaman dengan orang, bersilaturahmi “cangkrukan” dengan
saudara, teman atau tetangga, dan membatasi ketemu banyak orang; gang-gang kampung dan
perumahan ditutup dan disiapkan tempat cuci tangan.
Berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling bagi remaja, Nurhayati (2018) dalam
tesisnya yang berjudul Peran Bimbingan Mental dalam Mengatasi Kerentanan Sosial pada
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Remaja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, menegaskan bahwa bimbingan
mental merupakan salah satu bagian dari proses penanganan kerentanan psikososial pada remaja.
Selain bimbingan mental, juga terdapat bimbingan sosial dan juga konseling yang dilakukan
untuk mengatasi kerentanan sosial. Yang paling menghebohkan dan menggetarkan jiwa
kemanusiaan kita dari bentuk paranoid sosial ini adalah adalah ditolaknya mayat Pasien Dalam
Pengawasan (PDP) dan Positif Covid-19 di pemakaman kampungnya sendiri oleh warga sekitar.
Padahal sebelumnya karakter sosial budaya bangsa Indonesia sangat terbuka, egaliter, guyub,
rukun, suka silaturahim, “nguwongne wong” dan gotong royong. Kultur ini seakan hilang dan
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terkikis di tengah pandemi Covid-19. Situasi ini disebabkan oleh ketakutan berlebih terhadap
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orang lain yang dianggap dapat menularkan Covid-19. Selain itu, istilah ‘Suwung’ atau sepi
dalam melakukan ritual beragama berdampak pada situasi kerawanan sosial. Maksudnya adalah

RD

situasi dimana ritual-ritual suci keagamaan yang biasa dikerjakan secara bersama-sama di ruang
publik (Masjid, Gereja, Pura, Wihara, Klenteng) bergeser dilaksanakan di ruang privat (rumah)

DP

dan dilakukan bersama keluarga inti. Semisal larangan sholat fardhu, sholat Jumat, sholat
tarawih ramadhan dan sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid.
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Selain itu, pada sisi ekonomi, ideologi politik, kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan lain
sebagainya juga menciptakan kerawanan sosial masing-masing. Dampak dari kerawanan sosial

ar

yang terjadi pada dasarnya mengarah pada model penerapan pola hidup baru atau yang sering
kita sebut sebagai new normal life. Sebagai upaya untuk meminimalisir penularan dan
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pencegahan penyebaran virus covid-19 terus berkembang, masyarakat diarahkan untuk
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menerapkan berbagai protokol kesehatan.
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2.2.2. Kajian Terhadap Kondisi Kerawanan Sosial Politik dan Konflik Sosial akibat
Pandemi Covid 19
2.2.2.1.

Periode dan Jumlah Pemberitaan

Fenomena konflik sosial yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami
peningkatan. Potensi konflik sosial bagaikan fenomena gunung es yang terlihat hanya tataran
permukaannya saja. Padahal bisa dipastikan jumlah kasus sebenarnya pasti jauh lebih tinggi dari
itu. Predikat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki citra ramah tamah dan sopan santun
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tampaknya sudah tergerus oleh perilaku bangsanya sendiri, terlebih melihat kondisi pandemi

DI

Covid-19 saat sekarang ini. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama
manusia, yang dalam interaksi tersebut akan ada dua hal, yakni adanya kerjasama dan adanya

RD

konflik.

Pandemi Covid-19 merupakan bentuk bahaya (hazard) yang memiliki potensi

DP

mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan
psikologis. Dampak pada masyarakat di Indonesia tentu tidak berbeda jauh dengan masyarakat
di negara lain yang juga sama sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kondisi tersebut
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menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19
yang berpotensi konflik.
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Dua hal tersebut tidak akan bisa lepas dari kehidupan manusia, tinggal bagaimana kita
menyikapinya. Potensi konflik sendiri merupakan gejala atau fenomena yang tidak dapat
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dihindari karena merupakan proses sosial yang disosiatif. Berikut ini adalah hasil analisis dengan

Se
kr

menggunakan data sekunder dari Kedaulatan Rakyat selama bulan Januari sampai dengan Juni
2021. Dapat dilihat tabel jumlah berita terkait kerawanan sosial dan potensi konflik yang terjadi
di 4 kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa pandemi Covid 19 (Lihat
Grafik 2.4.).

Bagan tersebut menunjukkan jumlah berita terkait kerawanan sosial dan potensi konflik di
4 kabupaten dan kota selama bulan Januari – Juni 2021, dimana total berita ada 1136 berita.
Berita-berita yang dipilih adalah berita-berita terkait dengan Covid 19 dan dampaknya yaitu
kerawanan sosial dan potensi konflik sosial. Identifikasi berita terkait hal tersebut menunjukkan
bahwa persentase berita terbanyak terdapat di bulan Februari 2021 sebesar 20.3 %. Banyaknya
berita di bulan Februari ini tidak lepas dari mulai diterapkannya kebijakan Pengetatan secara
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Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) berbasis Mikro yaitu pada hari Selasa 9 Februari 2021
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sampai dengan 23 Februari 2021

Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
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Grafik 2.4. Jumlah Pemberitaan pada Setiap Bulan dari 1 Januari - 19 Juni 2021
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Instruksi Gubernur (INGUB) DIY nomor 5 tahun 2021 tentang PTKM berbasis mikro
bertujuan untuk mengurangi jumlah kasus positif Covid 19. Sampai dengan tanggal 9 Februari
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2021 kasus terkonfirmasi Covid 19 di DIY sebanyak 23.892, pasien sembuh sebanyak 326 orang
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total 17.370 orang, sedangkan kasus meninggal sebanyak 557 kasus (https://kawalcovid19.id/,
2021). Penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid 19 masih cukup banyak dan cenderung
meningkat setiap harinya, oleh karena itu diperlukan Instruksi Gubernur DIY tersebut untuk
melakukan intensitas pengawasan dan edukasi penegakkan protokol kesehatan (prokes). Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY mengemban tugas dan berupaya menegakkan aturan
tersebut.

2.2.2.2. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Kabupaten dan Kota
Jumlah pemberitaan berdasarkan kabupaten dan kota didominasi oleh Kota Yogyakarta.
Jumlah pemberitaan di Kota Yogyakarta mencapai 44.5% atau sekitar 506 berita. Hal ini bisa
dimengerti karena Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan propinsi DIY dan Kota
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Yogyakarta. Persoalan pandemi Covid-19 mempunyai kaitan erat dengan mobilitas dan
kerumunan. Penyebaran virus akan mudah terjadi dalam keramaian dan intensitas tatap muka
yang tinggi antar manusia. Kota Yogyakarta sebagai kawasan urban menjadi pusat aktivitas
ekonomi perbelanjaan, hiburan, pasar dan wisata kota. Oleh karena itu, pembatasan mobilitas
dan kerumunan di Kota Yogya adalah paling susah dihindari atau dikendalikan. Dengan kata
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lain, kawasan kota mempunyai kerentanan tinggi dalam penyebaran virus.
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Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
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Grafik 2.5. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Kabupaten/Kota Pemberitaan dari
1 Januari-19 Juni 2021
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Kabupaten yang berdampingan langsung dengan Kota adalah Kabupaten Sleman dan
Bantul. Pemberitaan untuk kedua kabupaten tersebut menempati urutan kedua dan ketiga.
Masing-masing memiliki jumlah pemberitaan sebanyak 217 berita atau 19.10 % dan 205 berita
atau sekitar 18% dari keseluruhan pemberitaan. Mobilitas warga Sleman dan Bantul dengan Kota
Yogya berpeluang pada sebaran dan transmisi lokal yang tinggi untuk wabah virus corona.
Pemberitaan yang banyak demikian juga berpeluang menampilkan kerawanan dan konflik social
yang tinggi.
Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul merupakan kawasan terjauh dari perkotaan.
Setidaknya kedua wilayah tersebut semula diperkirakan kabupaten yang tidak terlalu berdampak
pandemi. Namun kedua wilayah ini juga memiliki objek-objek wisata yang berpeluang
menciptakan kerumunan dan mobilitas dari daerah lain ke kawasan ini. Bahkan Kulon Progo
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memiliki bandara yang menjadi pintu masuk utama dari kota-kota besar lainnya. Hal ini juga
berpeluang besar terjadinya transmisi internasional maupun nasional. Pemberitaan kerawanan
dan potensi konflik di kedua kabupetan sebanyak 106 berita di Gunungkidul dan 102 berita di
Kabupaten Kulon Progo.
2.2.2.3.

Tema Utama Pemberitaan

Studi media massa ini menemukan beberapa tema utama yang menjadi sumber kerawanan
dan berpeluang pada terjadinya konflik. Tema pokok terkait dengan kondisi kerawanan dan
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potensi konflik sosial meliputi kerawanan dan potensi konflik akibat pandemi covid 19 di sektor

DI

ekonomi, kekurangan fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan, pelayanan dan kebijakan
public/pemerintah, pendidikan, persoalan penertiban sosial, dan sebagainya. Terkait tema-tema

RD

tersebut ditampilkan dalam Tabel 2.1.
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Tema Utama
Fasilitas & Kesehatan
Penertiban 3M dan 5M
Ekonomi
Pelayanan dan Kebijakan Publik
Sosial
Pendidikan
Total

ar

No
1
2
3
4
5
6

DP

Tabel 2.1. Tema Pokok Pemberitaan di Kedaulatan Rakyat dari 1 Januari-19 Juni 2021
Frek (N)
295
228
216
198
130
69
1136

Persen (%)
26.0
20.1
19.0
17.4
11.4
6.1
100
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Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemberitaan terbanyak adalah isu faskes dan kesehatan
bersama penegakan kebiasaan baru. Jumlah isu terkait dengan fasilitas kesehatan seperti
kapasitas rumah sakit, ruang isolasi baik di rumah sakit dan shelter, penanganan pasien Covid19, pemulasaraan jenasah, serta vaksinasi mencapai 26.0%, disertai penegakan kebiasaan baru
untuk mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak (3M), serta mengurangi
mobilitas dan mengindari kerumunan (5M) mencapai pemberitaan sebanyak 20.1%. Hal tersebut
merupakan isu sentral dalam penanangan pandemic Covid-19.
Tidak bisa dipungkiri, wabah ini juga berdampak serius pada sektor utama lain. Masalah
ekonomi merupakan isu pemberitaan yang juga popular selama pandemi.

Masalah ini

menempati sebanyak 19% dari keseluruhan pemberitaan. Selain itu, kebijakan dan pelayanan
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pemerintahan/publik dirasakan juga sebagai isu kerawanan selama pandemi. Pemberitaan terkait
pelayanan dan kebijakan pemerintah mencapai sebanyak 17.4 persen. Dalam kajian ini juga
dikenali persoalan sosial penyerta (komorbiditas sosial) yang terkait dengan gangsterisme
(klithih, miras, dsb.), bunuh diri, tindak pidana yang meningkat selama pandemic terjadi. Isu
sosial tersebut menempati 11,4 persen dari jumlah pemberitaan. Persoalan Pendidikan dengan
metode dalam jaringan (daring) juga dirasakan sebagai keprihatinan atas kemerosotan dunia
pendidikan. Hal ini menempati jumlah pemberitaan sebanyak 6.1 persen dari jumlah keseluruhan
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pemberitaan.
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2.2.2.4. Tempat-Tempat Kerawanan Sosial Politik Dan Potensi Konflik pada Masa
Pandemi
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Kerawanan dan potensi konflik terjadi di berbagai lokasi di DIY. Tempat tinggal atau
domisili dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada dalam masyarakat menyebabkan kerawanan

DP

dan potensi konflik. Kebiasaan baru belum sepenuhnya diterima di komunitas. Berkaitan dengan
protokol kesehatan (prokes) dasar (3M) adalah prasyarat dasar untuk mencegah penularan virus,
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namun perbedaan pandangan dan perilaku terkait dengan hal tersebut seringkali terjadi. Terlebih
lagi berkaitan dengan aktivitas sosial yang menghasilkan kerumunan sering tidak terhindarkan.
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Aktivitas takziah atau melayat masih sering menimbulkan kerumunan dan berpotensi pada
penularan virus corona. Hal lain yang sering terjadi juga adalah hajatan, tahlilan, rasulan di
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kampung atau desa-desa. Aparat (Satgas Covid-19) sering harus bersitegang dan bertindak
membubarkan atau menghentikan kegiatan tersebut untuk penegakan 5M (mobilitas dan
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menghindari kerumunan).

Tabel 2.2. Tempat-Tempat Kejadian Kerawanan di Kabupaten dan Kota di DIY
Tempat Tempat
Tempat Tinggal/ Asrama
Tempat
Usaha/Kantor/Mall/Pasar
Tempat Pelayanan Medis
Tempat Pendidikan
Tempat Umum
Tempat Wisata/Hiburan/Kuliner
Tempat Transit/Bandara/
Perjalanan/Perbatasan/JLSS
Tempat Pelayanan Publik

Kab/Kota Pemberitaan

Jumlah

Bantul

Gunungkidul

Kulon Progo

Sleman

Yogyakarta

46

31

28

52

106

263

24

12

10

47

91

184

38
11
32
37

14
7
12
10

23
4
14
8

30
28
10
9

77
74
31
20

182
124
99
84

2

9

6

31

34

82

15

11

9

9

26

70

32

Seluruh Kota Yogyakarta
Tempat Pengungsian
Jumlah

0
0
205

0
0
106

0
0
102

0
1
217

47
0
506

47
1
1136

Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
Kesadaran warga untuk menjalani 3T berkaitan dengan melonjak dan menurunnya kasus
Covid-19 di DIY. Terkait dengan tempat tinggal, persoalan penolakan warga untuk menjalani
tracing, testing dan treatment (3T) juga dijumpai. Hal ini disebabkan oleh tindakan isolasi
mandiri dan karantina bagi anggota keluarga yang mengalami infeksi virus maupun yang tidak
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mengalami. Adanya penolakan untuk program 3T disebabkan beredar hoax tentang Covid-19
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sehingga masyarakat ketakutan, selain pertimbangan ekonomi dan ikatan sosial dalam keluarga.
Keluarga yang religiusitas, ikat kekerabatan yang kuat dan intimasi menghadapi kesulitan untuk
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menerima kebiasaan baru menjaga jarak sosial, pelarangan ibadah berjamaah, dan sebagainya.
Tempat aktivitas-aktivitas ekonomi juga menjadi sumber kerumunan. Pusat-pusat
perbelanjaan, mall, pasar, dan kaki lima menjadi pusat keramaian yang menjadi tempat infeksius,
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dan berpotensi penyebaran virus. Kebijakan 5 M dengan eskalasi pengetatan dan pembatasan
yang semakin tinggi jelas menghadapi penolakan karena terjadinya kemerosotan usaha dan
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penurunan pendapatan. Pemberian prioritas dan perlakuan khusus pada pusat-pusat pemenuhan
kebutuhan pokok, kesehatan dan farmasi untuk tetap membuka usaha seringkali juga
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menghadapi persoalan serius. Sejumlah kasus yang muncul misalnya pelaku ekonomi restoran
dan warung makan menurunkan harga dan pemberian bonus yang berakibat permintaan yang
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meningkat. Kerjasama Boyband Korea Selatan (BTS) dengan restoran cepat saji “McDonalds”
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(BTS Meal) mendorong permintaan ayam goreng cepat saji ini. Permintaan yang meningkat
merupakan anugerah bagi pengemudi ojek online yang memang membutuhkan peningkatan
pendapatan selama pandemi, namun protokol kesehatan menimbulkan keramaian, kerumunan
dan antrian yang melanggar protokol kesehatan.

33

Y
DI
RD

Gambar 2.1. Antrian Panjang “BTS Meal” Mc.D di Jalan Sultan Agung (Mergangsan)
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Selain tempat aktivitas ekonomi, perhatian utama kerawanan juga pada tempat-tempat
pelayanan kesehatan. Selama pandemic, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), klinik dan
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rumah sakit rujukan bahkan meluas ke rumah sakit umum dan swasta dibanjiri pasien Covid-19.
Peningkatan pasien Covid-19 menjadikan rumah sakit harus mengantisipasi kawasan yang
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berpeluang infeksius ini, sehingga rumah sakit harus mengkhususkan ruang atau area bagi
penangangan pasien, ruang-ruang isolasi, obat-obatan dan kebutuhan peralatan medis lainnya.
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Rumah sakit meskipun menghadapi ledakan pasien berada pada situasi yang sulit, karena
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masyarakat menghadapi ketakutan terinfeksi untuk berobat ke rumah sakit. Tidak jarang rumah
sakit yang mengurangi karyawan dan perawat selama pandemi, karena penurunan kunjungan
pasien umum. Bahkan, fokus pada penangangan pasien Covid-19 membuat rumah sakit menjadi
kawasan yang tidak steril dan sumber penularan virus corona. Hal ini diperkuat dengan semakin
banyaknya tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat yang terpapar Covid-19. Ketidakcukupan
pelayanan kesehatan utama ini membuat pemerintah harus menambah rumah sakit lapangan
(RSL) dan pertumbuhan shelter-shelter di desa atau kelurahan. Hal ini harus dilakukan karena
semakin naiknya warga yang terinfeksi Covid-19, pada sisi lain hal tersebut bersifat dilematis
karena menambah luasnya kawasan infeksius terkait pelayanan kesehatan dan sulitnya merekrut
tenaga medis di situasi pandemi.
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Tempat pendidikan telah menjadi tempat yang paling awal ditutup selama pandemi
berlangsung, namun bukan berarti tanpa masalah. Pendidikan dan sekolah sejak awal tahun 2020
telah dijalankan dengan metode alternatif, yaitu sistem pembelajaran dalam jaringan (daring).
Hal ini membuat banyak gedung-gedung sekolah dan perguruan tinggi sepi dan tidak
menghasilkan kerumunan dan keramaian. Proses yang lama dengan menggunakan sistem baru
ini membuat persoalan baru “kejenuhan”, selain juga mulai dipersoalkan dari berbagai pihak
terkait mutu pendidikan dengan pembelajaran “tanpa tatap muka langsung”. Keluhan dari pihak
orang tua terkait dengan kesulitan siswa belajar di rumah dengan daring, desakan untuk segera
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tatap muka kembali, ketidakadilan hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan

DI

sebagainya. Pendidikan mempunyai kerawanan dan potensi konflik sosial karena munculnya
ketidakseimbangan hak-hak pendidikan dan kewajiban orang tua untuk tetap membayar selama
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pandemi. Selain itu, upaya kembali menguatkan pembelajaran tatap muka (PTM) dan uji coba
untuk PTM juga memproduksi kerawanan dalam penyebaran virus di sekolah. Bahkan sejumlah

DP

sekolah yang telah melakukan PTM, justeru menjadi kluster baru transmisi Covid-19.
Selanjutnya tempat-tempat umum yang merupakan pertemuan banyak orang untuk
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berkumpul menjadi tempat yang paling berpeluang menciptakan kerawanan. Kejenuhan warga
untuk menjalani karantina, bekerja di rumah, belajar di rumah, telah mendorong warga untuk
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mengunjungi taman-taman, fasilitas, dan lapangan olah raga. Lebih jauh, warga masyarakat juga
mengunjungi objek-objek wisata, bergerombol di kafe-kafe, kuliner, dan sejenisnya.
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Keseluruhan itu berpeluang menjadi sebaran penyakit dan virus, bahkan tidak jarang juga
menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan interaksi antar warga masyarakat. Hal ini juga
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peluang kerawanan dan potensi konflik antar warga pengunjung.
Tempat berkerumun lainnya juga menjadi faktor penyebaran dan kerawanan. Tempat
transit, perhentian perjalanan, dan perbatasan menjadi bagian dari pusat-pusat kerawanan.
Penegakan prinsip pengurangan mobilitas membuat penyekatan sering harus dilakukan. Hal ini
berkaitan dengan tempat-tempat arus lalu lintas kendaraan. Pelarangan mudik misalnya
merupakan aktivitas yang memerlukan pengawasan ketat melibatkan instansi pemerintah,
kepolisian dan satuan tugas Covid-19. Perselisihan antara petugas dan pemudik tidak bisa
dihindari. Bahkan “main kucing-kucingan”, “kejaran Tom and Jerry” adalah istilah lapangan
terkait kebijakan penyekatan ini, Di tengah situasi pandemi, pelayanan pemerintahan juga tidak
bisa ditutup, pelayanan harus terus dijalankan dengan protokol kesehatan. Nampaknya,
pelayanan pemerintah juga menjadi sumber kerawanan. Ini terjadi dalam dua pengertian.
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Aktivitas kerja perkantoran yang tidak ditutup membuat pusat pelayanan ini berpeluang menjadi
kawasan berkerumun dan berinteraksi tatap muka langsung. Hal ini juga berpelung menjadi
kluster penyebaran virus corona itu sendiri. Pada sisi lain, pelayanan pemerintah menjadi sumber
kebijakan penanganan pandemi dan dampak ikutannya. Pengalaman baru kebijakan pandemi ini
seringkali tidak mampu memuaskan kepentingan semua pihak. Berbagai dilemma harus dihadapi
oleh pemerintah dan masyarakat. Kerentanan juga berpeluang terjadi di kawasan pengungsian
Gunung Merapi.
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2.2.2.5. Masalah-Masalah Utama Sumber Kerawanan Sosial Politik Dan Potensi
Konflik
Kota Yogyakarta masih merupakan wilayah yang mempunyai potensi kerawanan dan
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konflik sosial terbesar akibat Pandemi Covid 19 yaitu sebesar 44.5%, diikuti Sleman sebesar

DP

19,1 %, Bantul sebesar 18%, Gunungkidul sebesar 9,3 % dan Kulonprogo terdapat 9 %.

Tabel 2.3. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Kabupaten/Kota Pemberitaan dari 1
Januari-19 Juni 2021
Percent
44.5
19.1
9.0
9.3
18.0
100.0
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Frequency
506
217
102
106
205
1136
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Yogyakarta
Sleman
Kulonprogo
Gunungkidul
Bantul
Total

Valid Percent
44.5
19.1
9.0
9.3
18.0
100.0

Cumulative Percent
100.0
55.5
36.4
27.4
18.0
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Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sebagaimana tergambar pada tabel 2.3. tercatat paling
tinggi kasus kerawanan sosialnya sebesar 44,5%. Hal tersebut terjadi, karena Kota Yogyakarta
merupakan pusat kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif. Akibat dari kebijakan
Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) yang diterapkan sejak Maret 2021,
akses warga untuk mendapatkan layanan dasar sosial juga semakin sulit di saat pandemi.
Masyarakat menghadapi kesulitan untuk memperoleh pangan berkualitas, seperti: gizi yang
layak, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi anak. Hal tersebut dikarenakan merosotnya usaha
ekonomi dan pemutusan hubungan kerja. Hal tersebut memicu dampak kerawanan sosial di Kota
Yogyakarta. Bahkan, kasus paling tinggi adalah ketersediaan pelayanan kesehatan dimana terjadi
peningkatan yang drastis terhadap pasien yang terpapar covid 19, selain itu banyaknya pekerja
36

yang di PHK menciptakan angka pengangguran juga naik secara signifikan yang menyebabkan
berkurangnya pemasukan rumah tangga, disaat harga berbagai kebutuhan sehari-hari cenderung
meningkat. Selain itu faktor keamanan juga memberikan peta kerawanan sosial dimana banyak
toko maupun pusat perbelanjaan yang terpaksa ditutup karena kondisi Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB). Sehingga, tidak cukup dengan hanya mengandalkan CCTV untuk
mengantisipasi persoalan keamanan.
Kondisi kerawanan sosial tersebut memunculkan potensi konflik. Isu sosial terkait
bantuan sosial karena adanya PHK dan penurunan pendapatan masyarakat menjadi isu penting.
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Adanya bantuan sosial untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang dianggap paling
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terdampak dari tekanan wabah virus Covid 19. Hanya saja, di balik pemberian bantuan ini,
rentan menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat. Secara horizontal, muncul
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stigma dan gejolak di kalangan masyarakat. Gejolak ini bisa terjadi apabila bansos yang
diberikan tidak tepat sasaran. Tidak menutup kemungkinan, terjadi kecemburuan dan disharmoni
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antara masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Gejolak bisa
berubah secara vertikal apabila konflik tidak ditangani secara baik. Hal ini karena sebagian
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masyarakat menuding pemerintah tidak adil dan tidak tepat pada pemberian bantuan tersebut.
Selain itu masih banyak terjadi indispliner masyarakat terkait prokes (konflik antar petugas
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keamanan dan penduduk) oleh adanya kasus di-covid-kan ketika melakukan pengecekan
kesehatan di rumah sakit, penutupan tempat pedagangan yang tidak merata, penolakan
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pemakaman dan pengkafanan jenazah meninggal karena covid, serta pemberlakuan denda bagi
masyarakat yang menolak di vaksin.
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Tabel di bawah berikut ini memberikan deskripsi terkait masalah utama yang dihadapi oleh
empat kabupaten dan kota di DIY. Permasalahan yang ditemukan mulai dari permasalahan
ekonomi, sosial, kebijakan, penertiban, dan kesehatan.

Tabel 2.4. Jumlah Masalah Utama dan Tema di Empat Kabupaten dan Kota
Masalah Utama
No
1 Kemerosotan Usaha
2 Penumbuhan Usaha

3
4
5

Kenaikan Harga
Bapok
Penutupan
TPR/Objek Wisata
Pemutusan
Hubungan Kerja

Tema
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

Bantul
17
3
0

Gunungkidul
9
4
1

Kulonprogo
3
1
0

Sleman
28
4
0

Yogyakarta
44
10
6

Jumlah
101
21
7

Ekonomi

6

0

0

0

1

7

Ekonomi

0

2

0

3

0

5

37

1
2
4
3
1
2
3

15

13

39

90

Kebijakan
Kebijakan

5
7

7
5

8
7

5
8

22
23

47
50

Kebijakan

3

0

0

0

0

3

Kebijakan

3

0

0

0

0

3

Vaksinasi
Penanganan Pasien
Covid-19
Pelayanan 3T
Pembuataan Shelter
Penambahan Faskes

Kesehatan
Kesehatan

33
9

15
5

21
2

42
17

84
31

195
64

Kesehatan
Kesehatan
Kesehatan

4
10
0

6
0
0

4
0
1

12
0
0

30
3
5

56
13
6

Penegakan 3M
Pembatasan
Mobilitas 5M
Pembatasan
Mobilitas Pemudik
Pembatasan
Kegiatan Sosial

Penertiban
Penertiban

23
24

8
4

13
7

Penertiban

16

9

Penertiban

19

13

Pembelajaran Tatap
Muka
Bantuan Solidaritas
Penyakit/Kejadian
Sosial Penyerta
Jumlah Keseluruhan

Sosial

0

Sosial
Sosial

16
7

205

Y

2
3
4
5

11

DI

1

12

10
26
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3

Kebijakan

52
60

106
121

16

19

30

90

3

5

23

63

DP

2

Kebijakan Stimulan
dan Relaksasi
(a) Efektif
(b) Normatif/Tidak
Efektif
Peningkatan
Pelayanan Publik
Penutupan Layanan
Publik

7

3

12

61

83

8
4

10
4

16
10

22
6

72
31

106

102

217

506

1136
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Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
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Kabupaten Sleman. Masyarakat Sleman yang heterogen, dengan berbagai latar
belakang, memiliki potensi akan munculnya kerawanan sosial dengan peningkatan kasus Covid
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19, dimana Sleman merupakan daerah tujuan pendidikan, yang terlihat dari keberadaan 46
perguruan tinggi yang berdiri di wilayah tersebut. Banyaknya mahasiswa yang berasal dari
seluruh nusantara yang tinggal dan menetap di wilayah kabupaten Sleman menjadikan kasus
tertinggi potensi kerawanan sosial masih pada akses kesehatan, banyak masyarakat berpendapat
bahwa tidak ada sanksi menjadi alasan masyarakat untuk tidak menerapkan protokol kesehatan,
masih banyak terdapat klaster kerumunan, seperti kluster kawinan dan pasar yang tidak patuh
protokol kesehatan serta pelanggaran lockdown lokal yang mengakibatkan meningkatnya
kriminalisasi sebagai dampak penurunan ekonomi. Selain itu, di Kabupaten Sleman terjadi
peningkatan angka kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh
faktor ekonomi. Kerawanan sosial tesebut memacu munculnya konflik sosial diantara
masyarakat (horisontal) maupun vertikal yaitu dengan pemerintah.
38

Kabupaten Bantul. Untuk Kabupaten Bantul, kasus kerawanan sosial yang terjadi karena
mobilitas masyarakat dari desa ke kota begitu tinggi untuk aktivitas ekonomi, sehingga
mengakibatkan kerawanan sosial dalam penyebaran Covid-19. Kemudian, tidakdisiplinan dalam
penerapan 5M protokol kesehatan dan tidak ketatnya pengawasan wilayah potensi kerumunan
massa. Selain itu, kasus perceraian di Kabupaten Bantul meningkat dengan alasan karena ketidak
harmonisan keluarga atau adanya pertengkaran yang tak ada ujung penyelesaiannya menduduki
perkara tertinggi. Angka pernikahan dini atau pernikahan dibawah usia 19 tahun juga naik di
Kabupaten Bantul. Tingginya angka pernikahan dini karena dampak pergaulan bebas, apalagi
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pada masa pandemi Covid-19 anak-anak tidak sekolah tatap muka, sehingga memberi

DI

kesempatan kepada anak atau remaja lebih banyak bermain dan terjadinya pergaulan bebas.
Aktivitas warga berpotensi konflik seperti halnya Kota Yogyakarta, diantaranya berkaitan
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dengan bantuan sosial dari pemerintah yang tidak merata dan berujung protes, pembedaan
perlakuan antara pedagang tradisional dan warung makan karena ada yang ditutup dan tidak,
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serta munculnya masalah kenakalan remaja karena pemberlakuan siswa BDR (Belajar Dari
Rumah).
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Kabupaten Kulon Progo. Kasus yang terjadi di Kulon Progo lebih pada ketidakdisiplinan
area kerumunan seperti pengajiaan dan kawinan serta pelanggaran 5M terkait disiplin protokol
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Kesehatan. Pelanggaran dan ketidaksiplinan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, tidak sertamerta terjadi karena kurangnya kesadaran atas penerapan protokol kesehatan di wilayah-wilayah
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yang berpotensi memicu kerumunan, tetapi juga kurangnya kontrol atas penerapan Pengetatan
scara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) skala mikro. Penerapan PTKM yang dilakukan
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sejak awal Maret 2021 secara umum masih belum dapat dipahami oleh masyarakat, karena setiap
aktivitas yang dilakukan membutuhkan interaksi dan kontak sosial antar sesama masyarakat.
Oleh karena itu, pada konteks pelanggaran yang terjadi masih perlu pengawalan dan
pendampingan serta sosialisasi lebih intensif terhadap masyarakat oleh pemerintah sebagai tim
pelaksana penerapan PTKM, sehingga tercipta tujuan dari penerapan Pengetatan secara Terbatas
Kegiatan Masyarakat Skala Mikro tersebut.
Kabupaten Gunungkidul. Di kabupaten Gunung Kidul terlihat paling sedikit untuk
dampak kerawanan sosial akibat pandemi Covid 19, dimana sebagian besar masyarakat di
Kabupaten Gunungkidul masih kurang memahami istilah “New Normal”. Masyarakat
mengganggap sudah terbebas dari pandemi Covid-19 sehingga dalam beraktivitas sebagian besar
masyarakat sudah tidak memperhatikan protokol kesehatan. Penerapan new normal dalam
39

masyarakat secara tidak langsung menciptakan kebingungan baru, yang akhirnya memicu situasi
kerawanan sosial dalam aktivitas masyarakat.
Aktivitas sosial masyarakat yang terbiasa dengan kerumunan, seperti kegiatan hajatan dan
gotong royong menjadi situasi yang tidak dapat dibayangkan ketika dilakukan pembatasan untuk
tidak boleh dihadiri oleh banyak orang. Padahal, tujuan kegiatan seperti hajatan dan gotong
royong adalah untuk mempererat hubungan sosial dan wadah bersosialisasi dalam
bermasyarakat. Selain itu, kerawanan sosial lainnya muncul seperti Angka kemiskinan di
Kabupaten Gunungkidul yang mengalami kenaikan diduga karena adanya pandemi Covid-19
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yang menyebabkan sektor pariwisata penyokong ekonomi masyarakat sepi pengunjung.
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Di Kabupaten Gunungkidul, potensi konflik yang terjadi disebabkan oleh maraknya kasus
pencurian dan pembatasan/penutupan area wisata oleh Pemerintah Daerah dan tidak menerima
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orang-orang baru datang dari luar DIY. Potensi Konflik yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo
sebesar 4% pada sektor pembatasan aktivitas ekonomi di pasar tradisional dan penutupan tempat
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peribadatan dan tidak meratanya bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat sebagai
kompensasi pandemi Covid-19.
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Dampak-dampak potensi konflik yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini sangat
begitu beragam. Pada konteks pandemi sekarang, potensi konflik dapat terjadi hampir di setiap
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lini aktivitas kehidupan sosial masyarakat, khususnya hingga menciptakan perpecahan dan
perdebatan yang berujung pergesekan antar kelompok atau komunitas masyarakat. Respon
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masyarakat atas kebijakan pemerintah yang begitu membatasi aktivitas masyarakat dalam
melakukan kegiatan ekonomi menjadi salah satu potensi konflik yang muncul secara vertikal,
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terutama dalam menerapkan kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat
(PTKM). Sedangkan secara horizontal dalam wilayah masyarakat sendiri adalah bentuk
pengucilan dan pendeskriminasian terhadap masyarakat yang tertular Covid-19, dan hal tersebut
sangat berpotensi memicu konflik dalam masyarakat itu sendiri.
Terdapat hal yang cukup signifikan dalam penyebab kerawanan sosial dan potensi konflik
sosial dan sekaligus kerusuhan sosial. Sejumlah faktor dominan yang menyebabkan terjadinya
situasi tersebut diantaranya perebutan sumber daya. Ketika sumber penyangga ekonomi
masyarakat menghadapi masalah, maka perebutan akses dan penguasaan sangat mungkin terjadi
ketika struktur sosial masyarakat paling bawah mulai tidak berfungsi. Misalnya peran tokoh
masyarakat mulai berkurang karena mereka sendiri pun mengalami kesulitan ekonomi dan tak
bisa lagi mengurus masyarakat. Kekosongan kepemimpinan kultural pun tak bisa dihindari.
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Melihat dalam konteks kerawanan sosial dan potensi konflik masih terdapat ruang kontrol,
misalnya dari aparat penegak hukum. Namun jika yang terjadi berujung pada potensi demikian,
aparat penegak hukum dalam situasi yang sama sekali tidak efektif dalam bekerja dan
mengambil kebijakan.
Sebaran situasi sosial yang menyebabkan kerawanan sosial dan potensi konflik dapat
terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY. Dapat pula dikatakan, potensi konflik bisa saja
terjadi diakibatkan oleh situasi tidak menentu dalam dinamika masyarakat di kehidupan
sosialnya. Alasan ini menjadi dasar, mengapa setiap aktivitas sosial memiliki dinamika yang
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berbeda-beda dalam merespon sebuah fenomena sosial. Potensi konflik yang terjadi, pada
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dasarnya terjadi karena perbedaan respon atas fenomena yang sedang dialami masyarakat yang
akhirnya memicu konflik antar masyarakat mapun masyarakat dengan kelompok institusi dalam
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lingkungan sosialnya.

Berbagai macam problematika ini, sangat diperlukan langkah-langkah yang baik, cerdas,
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benar, dan bijaksana dari seluruh pihak. Konflik bukan tanggung jawab pemerinah semata.
Melainkan, tanggung jawab seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab moral. Salah satu
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upaya yang bisa dilakukan adalah validitas data penerima bansos. Masalah data penerima
seringkali menjadi perhatian dalam penyaluran bansos. Masalah ini mungkin bisa diselesaikan

ar

dengan pembicaraan tingkat RW atau kepala desa, agar seluruh warga yang membutuhkan bisa
menerima bantuan. Pemerintah juga bisa melakukan sinkronisasi data penerima bansos antara
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pusat dan daerah. Hal ini karena penerima bantuan kerap dinamis. Sehingga, persoalan
perubahan data sangat memungkinkan terjadi. Misalnya saja, domisili dan perubahan profesi.

Se
kr

Oleh karena itu, sinkronisasi skema pemberian bantuan sosial diperlukan agar bisa mencegah
penerima bansos menerima bantuan lebih dari sekali. Dengan berbagai cara ini, penerima bansos
bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu, potensi-potensi konflik sosial terjadi paling dekat pada masyarakat yang
melakukan aktivitas mata pencahariannya dilakukan diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan
hidup keluarganya. Ketika untuk memenuhi kebutuhan tersebut menemui kesulitan, potensi
kejahatan dan kriminalitas juga dijadikan alasan untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dari sinilah dapat dilihat, bahwa situasi pandemi Covid-19 ini akan menciptakan kesempatan
dan peluang baru kejadian-kejadian yang cenderung mengarah ke perilaku kriminal atau
kejahatan, bahkan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan konflik sosial yang
terjadi, pelanggaran kasus kekerasan juga turut mempengaruhi. Data dibawah ini berusaha
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memberikan gambaran tentang perilaku kekerasan yang terjadi di DIY selama masa pandemi
Covid-19.
2.2.2.6. Lokasi Kerawanan Sosial Politik Dan Potensi Konflik Tertinggi di DIY
Kerawanan dan potensi konflik sosial tertinggi terjadi pada tema pelayanan dan kebijakan
publik. Hal ini berkaitan dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang jumlah penerima menurun
dari tahun tahun sebelumnya. Bahkan beberapa kapanewon pencaiaran BST mengalami
penundaan. Pandemi Covid-19 merupakan pukulan telak bagi pekerja dan usaha pada sektor
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informal yang merupakan matapencaharian terbanyak warga kota dan pendatang. Kebijakan BST
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mendasarkan pada data asli PBDT 2015 yang diserahkan oleh TNP2K pada tahun 2016
(Anshory, 2021). Tambahan baru akibat dampak pandemi Covid-19 diperkirakan hanya sekitar 5-
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6 persen, sementara banyak usaha informal yang mengandalkan pendapatan harian, terhenti
karena pembatasan mobilitas dan penegakannya. Bahkan beberapa pemberitaan disekitar
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kawasan Gumaton (Tugu, Malioboro dan Kraton) dikatakan hampir 50% pedagang kaki lima
(PKL) tidak berjualan karena adanya pembatasan mobilitas (5M). Mereka juga membutuhkan
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isentif atau jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.
Kondisi pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir sangat rentan terhadap
konflik sosial di tengah masyarakat. Untuk itu kerjasama antara elemen, pemerintah, aparat
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keamanan dan juga masyarakat sangat dibutuhkan. Kerja sama menjadi kunci dan bisa menekan
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laju penularan Covid-19. Kegotongroyongan antar warga juga harus mampu menyelesaikan
persoalan yang muncul di tingkat keluarga, RT, RW, sampai antar kampung. Satu di antaranya
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adalah mengawasi wajah-wajah baru yang keluar masuk kampung, mengawasi dan memberikan
teguran jika pelaku usaha tidak menerapkan protokol kesehatan. Keberadaan jaga warga
diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka
deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial dan tindak
kriminal di masyarakat.
Kota Yogyakarta. Daerah-daerah di Kota Yogyakarta dengan kasus kerawanan dan
potensi konflik sosial yang terbanyak yaitu Kemantren Danurejan terdapat kasus sebanyak 48,22
% dan kemudian menyusul Kemantren Umbulharjo terdapat 35,18 %. Daerah dengan kasus
kerawanan dan potensi konflik yang paling sedikit diberitakan yaitu Giwangan sebesar 0.2 %.
Danurejan merupakan pusat kota, pusat pemerintahan, pusat keramaian dan pusat kunjungan
wisata karena terdapat kawasan Malioboro di daerah ini. Banyaknya hotel, penginapan, toko42

toko, dan sektor informal di Malioboro mendorong banyaknya pendatang dan mobilitas
penduduk tinggi, hal ini menyebabkan sulitnya melakukan prinsip 3 M yaitu menjaga jarak
(physical distancing), mencuci tangan, dan memakai masker. Hal ini terbukti dengan paling
banyak kasus di Danurejan karena beberapa kali ditemukan puluhan kasus Covid 19. Satgas
Penanganan Covid 19 memutuskan untuk melakukan karantina wilayah tingkat mikro sebagai
upaya membatasi mobilitas warga.
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Gambar 2.2. Peta Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik di Kota Yogyakarta
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Tabel 2.5. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Lokasi Kamantren Pemberitaan di Kota
Yogyakarta
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lokasi Kamantren
Danurejan
Umbulharjo
Jetis/Gowongan
Gondokusuman
Kraton
Gondomanan
Tegalrejo
Mergangsan
Gedongtengen
Kotagede/Giwangan
Sorosutan
Pakualaman

N
244
178
21
17
9
9
8
4
4
4
2
2
43

%
48.22
35.18
4.15
3.36
1.78
1.78
1.58
0.79
0.79
0.79
0.40
0.40

13
14

Mantrijeron
Kotabaru

2
0.40
2
0.40
Jumlah
506
100.00
Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
Pada konteks kerawanan sosial dan potensi konflik yang terjadi di Kota Yogyakarta, dapat
dilihat pada gambar peta 2.5. dibawah ini. Dimana peta tersebut, dapat menunjukan indikasi
tingkat kerawanan sosial dan potensi konflik yang terus mengalami kenaikan atau bertambah
yang disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19. Dapat dicermati pada peta kerawanan sosial dan

Y

potensi konflik dibawah ini, bahwa bebrapa wilayah terdapat potensi angka yang tinggi

DI

terjadinya kerawanan sosial dan potensi konflik, terutama pada wilayah Kota Yogyakarta, seperti
pada wilayah Danurejan dan Umbulharjo. Kasus kerawanan yang terjadi lebih pada penertiban

RD

protokol Kesehatan, seperti penggunaan masker yang benar dan tidak memperhatikan situasi
kerumunan yang menjaga jaga jarak satu sama lain ketika melakukan aktivitas sosial.

DP

Kabupetan Sleman. Daerah-daerah di Kabupaten Sleman yang tinggi lonjakan kasus
kerawanan sosial dan potensi konflik adalah Tridadi yaitu sebesar 60,83 % dan Depok sebesar
19,82 %. Tridadi terbanyak isu berita terkait kerawanan sosial dan potensi konflik karena Tridadi
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merupakan pusat kantor pemerintah daerah, pusat perbelanjaan (SCH), restoran dan kuliner,
taman, sekolah dan pusat layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pandemi merupakan
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pelayanan pemerintahan.
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kerumitan bagi urban (kota), informalitas usaha perkotaan, keramaian pusat belanja dan
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Gambar 2.3. Peta Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik di Kabupaten Sleman
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Lokasi Pemberitaan
Tridadi (Kota Sleman)
Depok
Mlati
Ngemplak
Pakem
Kalasan
Berbah
Prambanan
Caturharjo
Glagaharjo
Ngaglik
Seyegan
Triharjo
Turi
Gamping
Godean
Moyudan
Sardonoharjo
Seluruh Sleman
Jumlah
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Tabel 2.6. Lokasi Kapanewon Rawan dan Potensi Konflik di Kabupaten Sleman
N
132
43
7
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
217

Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
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%
60.83
19.82
3.23
1.84
1.84
1.84
1.38
1.38
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
100.00

Kabupaten Bantul. Tidak ada perbedaan yang signifikan dengan kedua wilayah yang
lain. Pusat kerawanan di Kabupaten Bantul berada pada kawasan yang memiliki aktivitas dan
mobilitas perekonomian yang tinggi. Ini mencerminkan bahwa Pandemi ini menghambat
pertumbuhan kawasan atau wilayah yang sedang tumbuh menjadi kawasan perkotaan.
Barangkali ini juga bentuk amaran untuk memeriksa kembali kawasan aglomerasi pertumbuhan
ekonomi beresiko bagi menghadapi sebaran penyakit dan virus. Pusat kerawanan di kabupaten
Bantul adalah Kapanewon Bantul sendiri. Kota Bantul juga merupakan pusat pemerintahan,

Y

pasar lokal yang sangat ramai, pertumbuhan pelayanan medis terutama rumah sakit, taman kota

DI

(alun alun), kuliner, kolam renang dan tempat umum lainnya. Objek wisata seperti Sendang
Ngembel, Curug Banyuniba, dan Kerajinan juga menjadi pusat kunjungan banyak wisatawan dan
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berpotensi kerawanan.
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DP

Gambar 2.4. Peta Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik di Kabupaten Bantul
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Tabel 2.7. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Lokasi Kecamatan Pemberitaan di
Kabupaten Bantul
Kecamatan
Jumlah
Kota Bantul
119
Banguntapan
38
Kretek
14
Kasihan
12
Bambanglipuro
5
Sedayu
4
Trirenggo
4
Imogiri
2
Jetis
2
Sewon
2
Jalur Selatan/JJLS
1
Perbatasan
1
Piyungan
1
Jumlah
205
Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021

%
58.05
18.54
6.83
5.85
2.44
1.95
1.95
0.98
0.98
0.98
0.49
0.49
0.49
100.00
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Selain Kota Bantul, wilayah perbatasan dengan Kota Yogya yang merupakan kawasan
pengembangan kota adalah Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Kasihan. Banguntapan
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merupakan pengembangan kawasan perkantoran bagi Pemda DIY, pertumbuhan kawasan
kuliner, gedung pertemuan dan expo JEC, wisata museum, Balong Park dan sebagainya. Selain
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itu, Banguntapan juga menjadi pusat pertumbuhan kampus dan sekolah. Bahkan, Kapanewon ini
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memiliki pertumbuhan usaha property terkait perumahan, hotel dan sebagainya. Hal yang sama
juga terjadi pada Kapanewon Kasihan. Kejadian penutupan café-café yang melanggar protocol

Se
kr

Kesehatan umum dijumpai.

Kabupetan Gunungkidul. Kota Wonosari merupakan pusat aktivitas di Gunungkidul.
Kapanewon Wonosari secara keseluruhan juga menjadi pusat perkembangan kota di kabupaten
ini. Kejadian pemberitaan kerawanan di Kapanewon Wonosari ini menempati jumlah terbanyak
yakni 89.92 persen. Urutan kedua adalah Kapanewon Ponjong yang mencapai 3,77 persen.
Selebihnya merata di kapanewon lain sepeti kawasan objek wisata pantai yang berada di
Kapanewon Tanjungsari dan Tepus sebanyak 1,89 persen dan Playen dengan jumlah dan
proporsi yang sama.
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Gambar 2.5. Peta Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik di Kabupaten Gunung
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Kidul

Tabel 2.8. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Lokasi Kapanewon Pemberitaan di
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Lokasi Pemberitaan
Jumlah
Kota Wonosari
95
Ponjong
4
Objek Wisata (Tanjungsari, Tepus)
2
Playen
2
Girisubo
1
Karangmojo
1
Paliyan
1
Jumlah
106
Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021
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No
1
2
3
4
5
6
7
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Kabupaten Gunungkidul
%
89.62
3.77
1.89
1.89
0.94
0.94
0.94
100.00

Sedangkan pada Kabupaten Gunungkidul, dapat dilihat bahwa kerawanan sosial dan
poteni konflik yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 sangat tinggi diwilayah Wonosari.
Secara tidak langsung kasus pelanggaran selama masa pandemi Covid-19 terjadi disebabkan oleh
ketidakpatuhan dalam penerapan protokol kesehatan. Dengan demikian, karena ketidakpatuhan
dalam penerapan protokol Kesehatan tersebut, kondisi kerawanan sosial dan potensi konflik
menjadi dampak yang tidak dapat dihindari karena situasi pandemi Covid-19 yang dialami sudah
48

berlangsung sejak awal tahun 2020 hingga pertengan tahun 2021 sekarang. Oleh karena itu, perlu
pengawalan dan sosialisi secara bertahap dan intensif terhadap masyarakat dalam pengembangan
pengetahuan, bahwa pentingnya menerapkan protokol Kesehatan selama masa pandemi Covid19 adalah sebuah kunci dalam meminimalisir penyebaran wabah Covid-19. Karena tentunya,
upaya ini akan menjadi cara yang paling efektif untuk meminimalisir tingkat kerawanan sosial
dan potensi konflik yang terjadi.
Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten Kulonprogo juga mempunyai pola yang sama.
Kejadian kerawanan terjadi di pusat Kota Wates atau juga Kapanewon Wates secara lebih luas.

Y

Sebelum Bandara Internasional dibangun, pertumbuhan pusat perkotaan Wates sudah cukup
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pesat dengan tumbuhnya kampus, sekolah, rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya (klinik
dan apotek). Kota Wates juga pusat pemerintahan kabupaten yang menumbuhkan kawasan
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pertokoan dan kuliner. Bahkan di Wates juga memiliki stasiun transit dan terminal. Pertumbuhan
itu menampilkan mobilitas dan pergerakan manusia di Wates cukup tinggi. Akibatnya jelas

konflik sangat tinggi di kawasan perkotaan.

DP

bahwa model perkotaan tidak cocok menghadapi pandemi Covid-19. Kerawanan dan potensi
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Gambar 2.6. Peta Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik di Kabupaten
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Kulon Progo
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Tabel 2.9. Jumlah Pemberitaan Berdasarkan Lokasi Kapanewon Pemberitaan di
Kabupaten Kulon Progo
Lokasi Pemberitaan
Jumlah
Kota Wates
88
Kota Bandara
3
Temon/Jalur Selatan/JLSS
3
Pengasih
5
Lendah
1
Objek Wisata/Kuliner
1
Triharjo
1
Jumlah
102
Sumber : Data Sekunder dari Kedaulatan Rakyat Bulan Januari – Juni 2021

N
86.27
2.94
2.94
4.90
0.98
0.98
0.98
100.00
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No
1
2
3
4
5
6
7

Setelah bandara internasional dibangun, pertumbuhan kawasan bertambah. Kulonprogo

RD

menjadi kawasan pertumbuhan bagi transportasi udara. Kejadian kerawanan di Kabupaten
Kulon Progo bertambah. Mobilitas tinggi menjadi kata kunci bagi sebaran Virus Corona.
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Keberadaan bandara menambah Kapanewon Temon sebagai lokasi kerawanan. Kota Bandara
(Airport City) mempunyai kasus sebanyak 2,94 persen dari total kejadian. Masalah utama adalah
pelanggaran prokes di bandara. Masalah itu meluas ke sekelilingnya berkaitan dengan keramaian
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tempat-tempat hiburan dan kuliner, serta pembatasan mobilitas mudik di perbatasan mencapai
2,94 persen. Kapanewon Temon mencapai 5,88 persen atau 6 kasus sebagai sumber persoalan
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kerawanan dan potensi konflik.

et

Selanjutnya Kapanewon Pengasih sebagai tempat kejadian kerawanan dan potensi
konflik. Jumlah kejadian mencapai 5 kasus atau 4,95 persen. Pengasih merupakan kawasan
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kapanewon yang dijadikan perluasan kota pemerintahan. Hal ini menjadikan Pengasih juga
memiliki tempat-tempat berkerumun, berkumpul dan beraktivitas yang tinggi. Selebihnya
kerawanan bisa terjadi di kawasan objek wisata dan tempat-tempat kuliner yang mulai merebak
di seluruh Kabupaten Kulonprogo.
Situasi kerawanan sosial dan potensi konflik diperparah dengan munculnya banyak beritaberita hoaks di masyarakat. Berikut ini adalah temuan isu hoaks covid 19 dan penanganan yang
dilakukan oleh pemerintah.
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Sumber: Kementerian Kominfo, Periode Januari-Juli 2021.
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Gambar 2.7. Data Kerawanan Sosial dalam Media Sosial.

Data kasus kerawanan sosial juga terjadi dalam bentuk informasi masyarakat, ketika
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mengakses berita di media sosial. Dapat dilihat pada gambaran sebaran informasi hoaks yang
ditemukan oleh Kominfo diatas pada gambar 2.8. Potensi penyebab kerawanan sosial terjadi
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diakibatkan oleh unggahan informasi dalam media sosial. Perlu sikap yang lebih bijak dalam
memfilter informasi apa saja yang perlu dikonsumsi masyarakat atau tidak perlu, karena tentunya
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akan menggiring opini para pembaca untuk menciptakan perilaku berdasar apa yang telah
dibacanya dalam media sosial. Kementerian Kominfo mencatat selama tahun 2021, total 1.712

Se
kr

temuan informasi yang berdasar dari unggahan media sosial terindikasi berita hoaks. Secara
tidak langsung, informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat menjadi acuan untuk menguatkan
argumennya dalam menjelaskan fenomena yang sedang terjadi selama masa pandemi Covid-19,
padahal belum dapat dipastikan kebenarannya terlebih informasi yang dikonsumsi terindikasi
berita atau informasi yang berbau hoaks.
Kerawanan sosial tidak memilih tempat, waktu dan sasaran. Semua orang dapat menjadi
korban dan semua orang memiliki pilihan untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan
tindakan kriminal yang mengakibatkan kerawanan sosial. Kerawanan sosial dapat terjadi dalam
berbagai perspektif. Penyebabnya-pun juga bervariasi dari kondisi sosial, lingkungan, budaya,
kebiasaan yang terus-menerus tanpa jeda, kesehatan dan kondisi rentan lainnya. Kerawanan
51

sosial harus dipandang dalam perspektif inklusif, karena menjadi hak warga negara untuk
mendapatkan jaminan rasa aman dalam berkehidupan.
Secara kontekstual, pada masa pandemi Covid-19 tersebut, tingkat kerawanan sosial
masyarakat juga turut meningkat. Hal ini banyak disebabkan oleh aktivitas perubahan dan
pergesekan masyarakat yang terus dibayang-bayangi isu penularan dan penyebaran virus covid19. Dari beberapa definisi diatas maka penyebab kerawanan sosial bisa disebabkan oleh dampak
negatif berbagai tekanan ekonomi, kesehatan, politik, budaya maupun lingkungan berkaitan
dengan situasi pandemi Covid-19. Kerawanan sosial ini menjadi ancaman serius bagi keutuhan
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bangsa dan Negara.
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Kondisi kerawanan sosial (social vulnerability) menjadi realitas nyata yang terjadi pada
masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kerawanan sosial menjadikan posisi
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ketahanan masyarakat (community resilience) mengalami guncangan (shock) akibat pandemi
Covid-19. Ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk dapat
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menggunakan sumber daya yang tersedia (seperti, teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa
aman-nyaman) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya. Namun
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kondisi saat ini justru menjadikan ketahanan masyarakat mengalami kerawanan sosial.
Kerawanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya

ar

gangguan kecemasan sosial di masyarakat (seperti kepanikan).
Hal inilah yang bisa kita lihat mengapa instruksi mengenai physical distancing tidak

et

berjalan dengan efektif. Sebab instruksi physical distancing dianggap menciptakan kerawanan
sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki status pekerjaan informal yang
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sumber pemasukan ekonominya didapat sehari-hari dan tidak memiliki gaji pokok tetap
(seperti pedagang dan ojek online).
Kasus pandemi Covid-19 di Indonesia kian hari terus meningkat, memiliki dampak multi
sektor, dari kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga aktivitas beribadah di masyarakat.
Dampak pada sektor-sektor tersebut kian hari mulai dirasakan masyarakat. Hal ini disebabkam
karena menyangkut persoalan kesejahteraan sosial masyarakat . Pandemi Covid 19 telah
mempengaruhi roda kehidupan setiap negara di dunia ini termasuk Indonesia. Virus ini telah
merubah kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi maupun sosial.
Sebaran situasi sosial yang menyebabkan kerawanan sosial dan potensi konflik dapat
terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota di DIY. Dapat pula dikatakan, potensi konflik bisa saja
terjadi diakibatkan oleh situasi tidak menentu dalam dinamika masyarakat dikehidupan
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sosialnya. Alasan ini menjadi dasar, mengapa setiap aktivitas sosial memiliki dinamika yang
berbeda-beda dalam merespon sebuah fenomena sosial. Potensi konflik yang terjadi, pada
dasarnya terjadi karena perbedaan respon atas fenomena yang sedang dialami masyarakat yang
akhirnya memicu konflik antar masyarakat mapun masyarakat dengan kelompok institusi dalam
lingkungan sosialnya.
Berbagai macam problematika ini, sangat diperlukan langkah-langkah yang baik, cerdas,
benar, dan bijaksana dari seluruh pihak. Konflik bukan tanggung jawab pemerinah semata-mata.
Melainkan, tanggung jawab seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab moral. Salah satu
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upaya yang bisa dilakukan adalah validitas data penerima bansos. Masalah data penerima
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seringkali menjadi perhatian dalam penyaluran bansos. Masalah ini mungkin bisa diselesaikan
dengan pembicaraan tingkat RW atau kepala desa, agar seluruh warga yang membutuhkan bisa
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menerima bantuan. Pemerintah juga bisa melakukan sinkronisasi data penerima bansos antara
pusat dan daerah. Hal ini karena penerima bantuan kerap dinamis. Sehingga, persoalan
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perubahan data sangat memungkinkan terjadi. Misalnya saja, domisili dan perubahan profesi.
Oleh karena itu, sinkronisasi skema pemberian bantuan sosial diperlukan agar bisa mencegah
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penerima bansos menerima bantuan lebih dari sekali. Dengan berbagai cara ini, penerima bansos
bisa lebih tepat sasaran.
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Selain itu, potensi-potensi konflik sosial terjadi paling dekat pada masyarakat yang
melakukan aktivitas mata pencahariannya dilakukan diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan
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hidup keluarganya. Ketika untuk memenuhi kebutuhan tersebut menemui kesulitan, potensi
kejahatan dan kriminalitas juga dijadikan alasan untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya.
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Dari sinilah dapat dilihat, bahwa situasi pandemi Covid-19 ini akan menciptakan kesempatan
dan peluang baru kejadian-kejadian yang cenderung mengarah ke perilaku kriminal atau
kejahatan, bahkan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan konflik sosial yang
terjadi, pelanggaran kasus kekerasan juga turut mempengaruhi. Data dibawah ini berusaha
memberikan gambaran tentang perilaku kekerasan yang terjadi di DIY selama masa pandemi
Covid-19.
Kondisi pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir sangat rentan terhadap
konflik sosial di tengah masyarakat. Untuk itu kerjasama antara elemen, pemerintah, aparat
keamanan dan juga masyarakat sangat dibutuhkan. Kerja sama menjadi kunci dan bisa menekan
laju penularan Covid-19. Kegotongroyongan antar warga juga harus mampu menyelesaikan
persoalan yang muncul di tingkat keluarga, RT, RW, sampai antar kampung. Satu di antaranya
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adalah mengawasi wajah-wajah baru yang keluar masuk kampung, mengawasi dan memberikan
teguran jika pelaku usaha tidak menerapkan protokol kesehatan. Keberadaan jaga warga
diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka
deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial dan tindak
kriminal di masyarakat.

2.3.

Kajian Penerapan Sistem Baru yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan
Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat
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Pandemi ini membawa para ilmuwan dalam ruang publik dan arena politik dalam
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pengambilan kebijakan. Untuk yang pertama, visibility dan rekognisi peran penting para
ilmuwan dalam kebijakan menjadi sangat tinggi pada waktu-waktu pandemi Covid-19 ini.
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Sedangkan pada yang kedua, ilmuwan diikutsertakan menjadi bagian dari pemerintah dalam
merespons pandemi, baik secara visual, misal dengan menempatkan ilmuwan dalam konferensi
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pers atau secara substantif dengan menempatkan para ilmuwan di dalam core group of policy
makers. Selama proses ini, ilmuwan diminta untuk dapat mengomunikasikan hasil kajiannya
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kepada pemerintah dengan penjelasan yang sederhana dan mudah.
Berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk mematuhi dan menaati penerapan PSBB
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ataupun PTKM selama masa pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk memutus tali rantai Covid19, salah satunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penyebaran yang sangat cepat
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dan singkat membuat beberapa negara segera menerapkan kebijakan untuk memberlakukan
lockdown untuk mencegah dan memutus tali rantai penyebaran Covid-19. Begitu pula di
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Indonesia, Pemerintah segera menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
untuk menekan penyebaran virus Covid-19 ini.
Namun, berkaitan dengan kebijakan, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
belum dapat menerapkan kebijakan PSBB ataupun PTKM secara maksimal. Hal ini disebabkan
oleh adanya ketergantungan masyarakat untuk melakukan aktivitas, terutama pemenuhan
kebutuhan ekonomi rumah tangganya dari aktivitas ekonomi kecil menengah kebawah. Oleh
sebab itu, perlu adanya respon pemerintah dalam menjembatani masyarakat terkait akses
pemenuhan kebutuhan domestiknya, namun tidak mengarah pada pelanggaran yang memicu
kerawanan sosial dan berakhir menciptakan potensi konflik antar otoritas kebijakan, pemerintah
dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.
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Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini adalah
dengan melakukan 3T, yaitu Testing, Tracing, dan Treatment, Namun, pendekatan strategi lain
yang tak boleh ditinggalkan adalah dengan melakukan strategi Prevent, di antaranya dengan
melakukan pencegahan melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), germas,
jaga jarak, hingga pelaksanaan karantina, selain menyiapkan kapasitas sistem kesehatan harus
dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dengan menekankan pada sektor kesehatan
masyarakat, manajemen kedaruratan, pengendalian perbatasan, pelabuhan, bandara, dan imigrasi,
serta sektor transportasi.

Y

Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan untuk turut serta aktif dalam

DI

promotif dan preventif dalam upaya penanggulangan penyakit menular dan salah satunya adalah
penutupan usaha-usaha yang berpotensi menyebarkan penyakit menular seperti usaha pariwisata,

RD

usaha rumah makan, usaha perhotelan dan usaha hiburan umum lainnya. Terjadi pembatasan
aktivitas sosial, ekonomi bahkan aktivitas keagamaan. Pembatasan tersebut sudah berdampak

DP

pula pada penghasilan masyarakat. Diperkirakan apabila pandemi Covid 19 ini bertambah
panjang maka ada kerentanan ekonomi terhadap warga miskin, warga hampir miskin dan bahkan

ia
t

warga yang semula tidak dikategorikan miskin. Oleh karena itu perlu intervensi anggaran
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam wujud jaring pengaman sosial berupa bantuan

ar

sosial.

Masyarakat DIY pada sejumlah titik wilayah dalam daerah juga sudah mengupayakan

et

isolasi lokal yang dilaksanakan oleh RT/RW/kompleks perumahan atau grumbul dalam suatu
wilayah desa atau kelurahan yang melarang atau membatasi orang luar masuk ke wilayah

Se
kr

RT/RW/grumbul/kompleks perumahan atau pelaksanaan pelaporan orang luar yang masuk ke
wilayah Kabupaten/Kota di DIY untuk melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari.
Selanjutnya adalah dilema prioritas kebijakan yang menuntut perhatian secara bersamasama, sementara sumberdaya cukup terbatas. Beberapa kalangan mendesak pemerintah fokus
pada pemulihan kesehatan, dan menganjurkan lockdown, tetapi keterbatasan sumberdaya
menyebabkan tidak banyak pilihan yang bisa diambil sebagai kebijakan jalan tengah, dipilih
sebagai opsi untuk menjembatani keparahan New Normal penularan dan keterpurukan ekonomi.
Berikut adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ogranisasi
Pemerintah Daerah/Dinas terkait, Pemerintah Desa hingga Masyarakat dalam menanggulangi
situasi pandemi Covid-19 yang dapat menyebabkan kerawanan sosial dan potensi konflik.
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Tabel 2.10. Upaya-Upaya pada Sektor Kebijakan dan Pelayanan Publik

1.

Gubernur / Pemerintah
Daerah

Upaya

Dampak

-

Pengesah Kebijakan
selama
Masa
Pandemi
Covid-19
secara Vertikal;

-

Melakukan Perintah
Pemberlakuan
Pembatasan
Sosial
berdasar
Instruksi
Pemerintah
Pusat
terkait
Pemutus
Penyebaran Covid19;

Istimewa

Pengamanan
dan
Penertiban terjadi di
Setiap Wilayah serta
Memunculkan
Keterbatasan Aktivitas
setiap
Elemen
Pemerintahan/Masyara
kat;

-

Memunculkan
ProKontra
terkait
Kebijakan
yang
Diberlakukan
yang
berpengaruh
pada
Aktivitas
Ekonomi,
Sosial,
Kesehatan,
Keamanan, dsb;
Mempermudah Akses
Layanan Kebutuhan
Izin dan Pelaksanaan
Kegiatan
Publik
karena
dilakukan
secara Online atau
tidak
harus
Mendatangi Kantor;

2.

-

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Menerapkan Layanan
yang Lebih Efektif
dalam
Pelayanan
Publik dengan Sistem
Online dan Ofline;
Ikut-Serta
dalam
Perumusan
Kebijakan
selama
Masa
Pandemi
Covid-19;

Se
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et

ar

-

3

-

ia
t

(Bakesbangpol)

DP

RD

Yogyakarta

-

Komisi Pemilihan Umum

-

Menerapkan Atribusi
dan
Tahapan
Penyelenggaraan
Pemilu selama Masa
Pandemi Covid-19

-

-

-
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Y

Institusi/Dinas/Lembaga

DI

No.

Koordinasi Kebijakan
dapat Lebih Mudah
dengan Keterlibatan
dari Berbagai Sektor
Terkait
untuk
Perumusan Kebijakan;
Tetap
dapat
melakukan Kegiatan
Pemilihan
Umum
dengan
Tetap
Menerapkan Protokol
Kesehatan;
Munculnya Kendala
dalam
Pelaksanaan
Pemilihan
Umum,
karena tetap harus
Teliti
dalam
Pemungutan/Penghitu

ngan Suara sekaligus
Pemberlakuan
Pengetatan Protokol
Kesehatan;

Tabel 2.11. Upaya-Upaya pada Sektor Kesehatan
Institusi/Dinas/Lembaga

1.

Dinas Kesehatan, RSUD,

Upaya
-

Melakukan
- Penguatan
dan
Monitoring
dan
Penambahan Tenaga
Sosialisasi
Kesehatan
dalam
Penerapan Protokol
Sosialisasi Penerapan
Kesehatan;
Protokol Kesehatan;
Melakukan
Pemetaan Wilayah
- Memberi Gambaran
yang
Berpotensi
Informasi
Keadaan
Penyebaran Kasus
dan Kondisi Wilayah
Covid-19
dan
selama Masa pandemi
Penanganan Secara
Covid-19;
Berkala;
Penanganan secara
- Penambahan Tenaga
Medis
Kasus
Kesehatan yang IkutPenyebaran CovidSerta
dalam
19,
melalui
Penanganan
dan
Pengadaan Fasilitas
Pemulihan Covid-19;
Kesehatan
dalam
Menanggulangi
Distribusi
Vaksinasi
Penularan Covid-19;
Diharapkan dapat Merata dan
Melaksanakan dan
Ikut-Serta Melayani Mencapai setiap Wilayah;
Kebutuhan/Distribus
i Vaksinasi Covid19;
Penerapan Standar
- Kesempatan
untuk
Operasional
Mepemperbaiki
Pelaksanaan (SOP)
Pengelolaan
dalam Penanganan
Penanganan
Kasus
Kasus terkait;
Kekerasan
yang
Menyediakan
dilaporkan;
Layanan
‘Sahabat
- Masyarakat
Lebih
Anak dan Keluarga’
Mudah
untuk
untuk Melaporkan
Melaporakan Kasus
Persoalan
dengan
terkait
dengan
Ketahanan Keluarga;
Persoalan Kekerasan
terhadap Anak dan

Y

Puskesmas dan PuskesDes

Dampak

2.

Se
kr

et

ar

ia
t

-

DP

RD

-

DI

No.

Dinas

Perempuan

Pemberdayaan

-

-

Perlindungan

Anak dan Pengendalian
Penduduk

-
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Perempuan;
Tabel 2.12. Upaya-Upaya pada Sektor Sosial

Dinas Sosial

-

-

Membuka Layanan
Pengaduan
secara
Online
terkait
Bantuan Sosial yang
disampaikan
oleh
Dinas Sosial;
Melakukan
Peningkatan
Keahlian
dan
Keterampilan
Melalui
Pelatihan
selama
Masa
Pandemi Covid-19;
Menerapkan
Program
Padat
Karya
pada
Kelompok
Masyarakat;
Melakukan Tracing
terhadap Warganya
dalam
Mengantisipasi
Terciptanya Klaster
Desa selama Masa
pandemi Covid-19;
Memberlakukan
Pembatasan
Jam
Berkunjung
atau
Bertamu di Wilayah
Desa/RT/RW selama
Masa
Pandemi
Covid-19;
Membentuk Shelter
tingkat Desa/RT/RW
Sementara
untuk
Penampungan
Isolasi
Mandiri
maupun Karantina
selama
Masa
Pandemi Covid-19;
Melakukan
Aksi

-

Mepermudah
Pelaporan Pengaduan
Terkait
dengan
Pelanggaran Bantuan
Sosial ke Masyarakat;

-

Menambah Keahlian
dan
Kemampuan
Masyarakat
dalam
Segmentasi Pekerjaan
melalui
Program
Pelatihan

-

DP

-

Dampak

-

ia
t

Pemerintah
Desa/Padukuhan

-

-

Se
kr

et

ar

2

3

Masyarakat

-

-
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Y

1.

Upaya

DI

Institusi/Dinas/Lembaga

RD

No.

-

-

Masyarakat mendapat
Pengetahuan
dan
Manfaat atas Program
Padat Karya untuk
Membangun Wilayah;
Data Kasus Covid-19
juga dapat diakses
pada
Pemerintah
Desa, karena juga
turut
menangani
Antisipasi Pendataan
Kasus Covid-19;
Menciptakan kondisi
Keamanan yang ketat
dalam
Laporan
penerimaan Tamu dan
Kunjungan;

Tingkat
Solidaritas
Masyarakat semakin
kuat
dalam
Mengantisipasi
Keadaan
yang
semakin
buruk,
malalui sikap peduli
antar
sesama
Masyarakat;

-

DI

Y

-

Kecemburuan Sosial
terjadi
antar
Masyarakat
karena
terdapat
Distibusi
Bantuan Sosial yang
tidak Tepat Sasaran;
Menciptakan kondisi
Keamanan yang ketat
dalam
Laporan
penerimaan Tamu dan
Kunjungan
orang
baru dari Wilayah
lain;

RD

-

Peduli
Sesama
melalui
Kegiatan
‘Jimpitan’ terhadap
Masyarakat
yang
sedang
Isolasi
maupun Karantina
Mandiri
selama
Masa
Pandemi
Covid-19;
Memperkuat
Solidaritas
Masyarakat dengan
Sadar
Penerapan
Protokol Kesehatan
Ketika melakukan
Interaksi
Sosial
selama
Masa
Pandemi Covid-19;

Institusi/Dinas/Lembaga

1.

Dinas Koprasi dan UKM

Upaya

Membuat

Program

ia
t

No.

DP

Tabel 2.13. Upaya-Upaya pada Sektor Ekonomi

-

Kegiatan

Transaksi

UMKM

Dampak
-

Gratis Ongkos Kirim

Dinas

Ketenagakerjaan

Se
kr

2.

et

ar

pada

-

terhadap Konsumen

-

dan Transmigrasi

-

-

Membuka Layanan
Pengaduan
terkait
adanya Kasus PHK
akibat
Pandemi
Covid-19;
Membuat Program
Pelatihan Keahlian
dan
Keterampilan
untuk
Menunjang
Kemampuan kerja
dan
Efektifitas
Perantara Kerja;
Menjalankan
Program
Padat
Karya
untuk
Mengantisipasi
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-

-

-

Kesemapatan sektor
UMKM Berkembang
dengan
Dukungan
Program
Perantara
terhadap Konsumen;
Menciptakan Inovasi
dalam Pengembangan
UMKM
Informasi
Angka
Penganguran
terus
Bertambah
akibat
Pandemi Covid-19;
Kesempatan
Masyarakat
untuk
Mengasah Keahlian
dan
Keterampilan
diberikan Akses;
Tidak
Semua
Program
dapat
Diakses setiap Orang
untuk
memperoleh
Pelatihan
Kualitas
Kerja;

-

Tutupnya
sejumlah
Lokasi Wisata, dan
Penurunan
Pendapatan Wilayah
selama Masa Pandemi
Covid-19;
Kesempatan
untuk
Memperbaiki Sistem
Pengelolahan
Destinasi Wisata dan
Pemulihan
Wisata
Pasca
Pandemi
Covid-19;
Beralihnya
Palaku
Pariwisata ke Sektor
Lain untuk tetap
Bertahan
Hidup
selama Masa Pandemi
Covid-19;

Y

-

-

ar

ia
t

DP

-

-

DI

-

Dinas Pariwisata

RD

3

Angka
Pengangguran akibat
Pandemi Covid-19;
Melakukan
Pembatasan
Aktivitas
Wisata
selama
Masa
Pandemi Covid-19
dengan
tidak
Mengoprasikan
Beberapa Destinasi
Wisata
yang
Memicu Kerumunan
Massa;
Melakukan
Pembenahan
SOP
dalam Operasional
Destinasi
Wisata
yang Buka;
Pemberian Insentif
bagi Para Lokasi
Wisata
sebagai
Upaya
Pemulihan
Destinasi
Wisata
terdampak Pandemi
Covid-19;

Tabel 2.14. Upaya-Upaya pada Sektor Keamanan dan Ketertiban
Institusi/Dinas/Lembaga

1

BPBD DIY

-

Se
kr

et

No.

-

Upaya

Melakukan
Intensifitas
dan
Pemantauan Kondisi
Pandemi Covid-19
melalui
Desa/Kelurahan
Tangguh;
Melakukan Edukasi
(Satuan Pendidikan)
melalui
Pembenrtukan
di
Lembaga Pendidkan
yang tersebar di 35
Lokasi
Kabupaten/Kota di
DIY
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Dampak
-

-

-

Kasus
Pelanggaran
terus Terjadi dalam
Penerapan Protokol
Kesehatan;
Pengetatan Penertiban
semakin
sering
dilakukan pada setiap
kegiatan dan setiap
Wilayah;
Informasi
terkait
Edukasi
Protokol
Kesehatan
dapat
Diakses dengan Lebih
Mudah;

-

-

Satpol PP

Penertiban
Pelanggar Protokol
Kesehatan bagi yang
tidak menggunakan
Masker
dan
Berkerumun;
Melakukan Operasi
Non-Yustisi
(Penertiban tempat
berkerumun
yang
bersifat mendidik,
tidak
menerapkan
denda);

-

-

-

RD

3

Melakukan
Penertiban
dan
Penindakan
Pelanggar Protokol
Kesehatan;
Menerapkan
dan
Mengawal
Pembatasan Sosial
Skala Mikro dengan
Melakukan
Penutupan Jalan di
Beberapa
Titik
Potensial;

DP

-

disetiap Wilayah yang
berpotensi

untuk

ar
Pemerintah

Desa,

Padukuhan RT dan RW

dan

Kesulitan Masyarakat

Jalan

et
Se
kr

4

Memicu

Kerumunan

ia
t

-

Informasi
Angka
Pelanggaran
Kasus
Protokol Kesehatan
dan Kerumunan terus
terjadi;
Penertiban dilakukan
disetiap Wilayah yang
berpotensi Memicu
Kerumunan
dan
Kesulitan Masyarakat
untuk
Mengakses
Jalan yang harus
dilalui karena banyak
yang ditutup;
Informasi
Angka
Pelanggaran
Kasus
Protokol Kesehatan
dan Kerumunan terus
terjadi;
Penertiban dilakukan

Y

-

Polda DIY

DI

2

Mengakses
yang

harus

dilalui karena banyak
yang ditutup;
-

Membentuk
Pos
Pembatasan Wilayah
basis
Kelurahan/Desa/RT/
RW
untuk
Meminimalisir
Penyebaran Covid19;

61

-

Bermanfaat dan dapat
Membantu
Mempermudah
Tracing wilayah yang
berpotensi
tinggi
dalam
Penyebaran
Covid-19;

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Bab ini merupakan telaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait Kewenangan
Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Wabah Covid-19 berdasar Asas Hirarki Peraturan
Perundang-undangan; Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Kajian
Kebijakan Pandemi Covid-19; dan Analisis dan Evaluasi Peraturan terkait Penyebab Kerawanan
Sosial dan Potensi Konflik selama Masa Pandemi Covid-19. Evaluasi Dan Analisis Peraturan

Y

terkait ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami konteks suatu peraturan atau tindakan

DI

kebijakan yang relevan sehingga kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah

3.1.

RD

tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang berlaku.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Wabah Covid-19 berdasar

DP

Asas Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh

ia
t

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar
negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke
waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga

ar

berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

et

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak antara lain
terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penularan penerimaan negara, dan

Se
kr

peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah
untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada
belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety nett) serta pemulihan
perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu
telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti tertuang dalam table 3.1.
dibawah.
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Tabel 3.1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan terkait Isu Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik selama Masa
Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Penanganan Konflik Sosial

1. Pencegahan
Konflik;
2. Penghentian
Konflik; dan
2. Pemulihan
Pascakonflik.

Mengatasi :

1. permasalahan yang berkaitan dengan
politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. perseteruan antarumat beragama
dan/atau interumat beragama,
antarsuku, dan antaretnis;
3. sengketa batas wilayah desa,
kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. sengketa sumber daya alam
antarmasyarakat dan/atau
antarmasyarakat dengan pelaku
usaha; atau
5. distribusi sumber daya alam yang
tidak seimbang dalam masyarakat.

Aspek
Sosial
Politik

ar

ia
t

DP

1.

Dampak Kebijakan

Y

Basis Kebijakan

DI

Dasar Hukum

RD

No

1. Pencegahan
Konflik;
2. Penghentian
Konflik; dan
3. Pemulihan
Pascakonflik.

Se

2.

kr

et

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Penangan Konflik Sosial
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Mengatasi :
1. permasalahan yang berkaitan dengan
politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. perseteruan antarumat beragama
dan/atau interumat beragama,
antarsuku, dan antaretnis;
3. sengketa batas wilayah desa,
kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. sengketa sumber daya alam
antarmasyarakat dan/atau
antarmasyarakat dengan pelaku
usaha; atau

Sosial
Politik

5. distribusi sumber daya alam yang
tidak seimbang dalam masyarakat.

1. Penyelamatan perekonomian
nasional dan stabilitas sistem
keuangan melalui berbagai
kebijakan relaksasi yang berkaitan
dengan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) khususnya dengan
melakukan peningkatan belanja
untuk kesehatan, pengeluaran untuk
jaring pengaman sosial (social safety
netl, dan pemulihan perekonomian,
serta memperkuat kewenangan
berbagai lembaga dalam sektor

Ekonomi
Kesehatan
Sosial

DI

Y

Ekonomi
Kesehatan
Sosial

RD

Keuangan negara dan
keuangan
daerah
untuk
mengatasi
Covid-19

1. Restrukturisasi anggaran untuk
penanganan Covid-19.
2. Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk melakukan
pengutamaan penggunaan alokasi
anggaran untuk kegiatan tertentu
(refoatsing), perubahan alokasi, dan
penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
3. Penyesuaian Pajak
4. Penyesuaian Tarif
5. Mitigasi risiko Kesehatan
6. Melindungi masyarakat
7. Menjaga aktivitas usaha.

Keuangan negara dan
keuangan
daerah
untuk
mengatasi
Covid-19

Se

4.

kr

et

ar

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi
Ancaman
yang
Membahayakan
Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (UU Penanganan Covid-19)

ia
t

DP

3.

Peraturan
Pemerintah
Penganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kebijakan Keuangan Negara
Dan Stabiltas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan
Pandemi
Covid-19
Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman
Yang
Membahayakan
Perkonomian Nasional Dan/Atau
Stabiltas Sistem Keuangan
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keuangan.

Se

kr

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Penetapan Status
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
8.

1. Akselerasi Penanganan Covid-19
2. Berkurangnya mobilitas penduduk
3. Terjadi perlambatan pertumbuhan
ekonomi nasional
4. Terjadi perlambatan pertumbuhan
ekonomi daerah

Ekonomi
Kesehatan
Sosial

1. Perubahan
kebijakan
Penerimaan
Negara
2. Perubahan kebijakan Belanja Negara
3. Perubahan
kebijakan
Pembiayaan
Negara

Ekonomi

Pemulihan ekonomi nasional

Ekonomi
Kesehatan
Sosial

DP

RD

DI

Y

Pengaturan APBN

Komite Kebijakan
Satgas Covid-19
Satgan PEN

et

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2020
Tentang
Perubahan Postur Dan Rincian
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 Beserta
Lampirannya
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2020 tentang Komite Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

ia
t

6.

Mobilitas penduduk

ar

5.

Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona
Virus
Disease 2019 (COVID-19)

Status
Kesehatan
Covid-19

darurat
akibat
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1. Melokalisir penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)
2. Menekan jumlah kematian karena
covid-19
3. Covid 19 menjadi pandemic lintas
wilayah dan lintas negara
4. Berdampak pada aspek politik,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
dan keamanan, serta kesejahteraaa

Ekonomi
Kesehatan
Sosial

masyarakat
Gugus Tugas Covid19

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020
Tentang
Gugus
Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19

Perubahan
Gugus
Tugas Covid-19

1. meningkatkan ketahanan nasional di
bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan COVID19 melalui sinergi antar
kementerian/ lembaga dan
pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi
perkembangan eskalasi penyebaran
COVID-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan
kebijakan operasional;
5. meningkatkan kesiapan dan
kemampuan dalam mencegah,
mendeteksi, dan merespons terhadap
COVID-19.

Ekonomi
Kesehatan
Sosial
Politik

1. meningkatkan ketahanan nasional di
bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan COVID19 melalui sinergi antar
kementerian/ lembaga dan
pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi
perkembangan eskalasi penyebaran
COVID-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan
kebijakan operasional;
5. meningkatkan kesiapan dan
kemampuan dalam mencegah,
mendeteksi, dan merespons terhadap

Ekonomi
Kesehatan
Sosial

RD

DI

Y

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020
Tentang
Gugus
Tugas
Percepatan Penanganan Covid-19

Se

10.

kr

et

ar

ia
t

DP

9.
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COVID-19.
1. Sinergi antar kementerian.
2. kebijakan di daerah masing-masing
harus memperhatikan kebijakan
Pemerintah Pusat

Perilaku
kesehatan

1. sosialisasi secara masif penerapan
protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian
Covid-19 dcngan melibatkan
masyarakat, pemuka agama, tokoh
adat, tokoh masyarakat, dan unsur
masyarakat lainnya
2. Sosialisasi dan edukasi 3 M
3. Physical Distancing
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)

DI
RD

Protokol

Ekonomi
Kesehatan
Sosial

Y

Covid-19
sebagai
Bencana Non-Alam
Penyebaran Corona
Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai
Bencana Nasional

Kesehatan

DP

11.

Keputusan
Presiden
Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020
Tentang Penetapan Sebagai Bencana
Nasional Tentang Penetapan Bencana
Non-Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai
Bencana Nasional
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Peningkatan Disiplin
Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Dalam Pencegahan Dan
Pengendalian Covid-19

et

ar

ia
t

12.

Ekonomi

Percepatan
Penanganan Covid-19

Prioritas APBD

Ekonomi

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2020 Tentang
Percepatan Penanganan Covid-19 Di

Se

kr

Refocussing
Kegiatan, Realokasi
Anggaran

Perubahan APBN, Perubahan APBD

13.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2020 Tentang Refocussing Kegiatan,
Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan
Barang Dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Covid-19
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Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor Pm 41 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor Pm 18 Tahun
2020 Tentang Pengendalian
Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus

Pengendalian
mobilitas

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

DI

RD

Pemasukan Alat Kesehatan Melalui
Mekanisme Jalur Khusus (Special Access
Scheme)

Kesehatan

DP
Pengendalian
mobilitas

kr

Se

18.

Adanya pembatasan kegiatan tertentu
penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sedemikian rupa untuk
mencegah kemungkinan penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-I9).

Y

Alat Kesehatan

et

17.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun
2014 Tentang Pemasukan Alat
Kesehatan Melalui Mekanisme Jalur
Khusus (Special Access Scheme)
Peraturan
Menteri
Perhubungan
Republik Indonesia No. PM 18 Tahun
2020
Tentang
Pengendalian
Transportasi
Dalam
Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)

ia
t

16.

Mobilitas Penduduk

Pengendalian Transportasi

Sosial

Pengendalian Transportasi

Sosial

ar

15.

Peraturan Menteri Kesehatan No.9
Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar
Dalam
Rangka
Percepatan
Penanganan Corona
Virus
Disease 2019 (COVID-19)
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Disease 2019 (Covid-19).
Sosial

Alat Kesehatan, Alat Kesehatan
Diagnostik In Vitro, Dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga Yang
Dikecualikan Dari Perizinan Tata Niaga
Impor Dalam Rangka Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kesehatan

Biaya perawatan pasien covid-19

Kesehatan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Ekonomi

DP

Alat Kesehatan

RD

DI

Y

Pengendalian Transportasi

ar

Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/Menkes/218/2020 Tentang
Alat Kesehatan, Alat Kesehatan
Diagnostik In Vitro, Dan Perbekalan
20.
Kesehatan Rumah Tangga Yang
Dikecualikan Dari Perizinan Tata
Niaga Impor Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19).
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.01.07/Menkes/238/2020
Tentang Petunjuk Teknis Klaim
Penggantian Biaya Perawatan Pasien
21.
Penyakit
Infeksi Emerging Tertentu
Bagi
Rumah
Sakit
Yang
Menyelenggarakan
Pelayanan Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)
22. Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor

Pengendalian
mobilitas

ia
t

19.

Peraturan
Menteri
Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 25
Tahun 2020
Tentang Pengendalian Transportasi
Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun
1441
Hijriah
Dalam
Rangka
Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Se

kr

et

Pengaturan Klaim

Pembatasan Kegiatan
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29 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta
Mengoptimalkan Posko Penanganan
Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat
Desa Dan Kelurahan Untuk
Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disease 2019

Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1
Penurunan Zonasi: Merah, Oranye,
Kuning, Hijau

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
23. Masyarakat Level 4, Level 3, Dan
Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di
Wilayah Jawa Dan Bali

Pembatasan Kegiatan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 30 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
24. Masyarakat Level 4, Level 3 Dan
Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di
Wilayah Jawa Dan Bali.

Pembatasan Kegiatan

DI

RD

Penurunan Zonasi: Merah, Oranye,
Kuning, Hijau

ia
t

DP

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi

ar

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi

et

Se

kr

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2 Dan
25.
Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease
2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan
Untuk Pengendalian Penyebaran

Kesehatan

Y

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi

Sosial

Pembatasan Kegiatan

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi
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Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1
Penurunan Zonasi: Merah, Oranye,
Kuning, Hijau

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1
Penurunan Zonasi: Merah, Oranye,
Kuning, Hijau

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

Corona Virus Disease 2019.

Sosial
Kesehatan

Ekonomi

Y

Penurunan Zonasi: Merah, Oranye,
Kuning, Hijau
Menurunnya mobilitas masyarakat

Sosial
Kesehatan

ia
t

DP

Pengaturan Libur
Nasional Dan Cuti
Bersama Tahun 2020.

Ekonomi

DI

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1

RD

Pembatasan Kegiatan

kr

et

ar

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 34 Tahun 2021 Tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
26. Masyarakat Level 4, Level 3, Dan
Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di
Wilayah Jawa Dan Bali.
Keputusan Bersama Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan, Dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 391 Tahun
2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor
02 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Bersama
27.
Menteri Agama, Menteri
Ketenagakerjaan, Dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 728
Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019,
Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Libur
Nasional Dan Cuti Bersama Tahun
2020.

Se

28.

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Dalam Rangka Penerapan Disiplin
Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
Dan Pengendalian Covid-19 Di

Perilaku
kesehatan

Protokol
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1. sosialisasi secara masif penerapan
protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian
Covid-19 dcngan melibatkan
masyarakat, pemuka agama, tokoh
adat, tokoh masyarakat, dan unsur
masyarakat lainnya
2. Sosialisasi dan edukasi 3 M

Kesehatan

Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020
Tentang
Pedoman
Penyusunan
Panduan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pelayanan Publik Dan Perekonomian
Masyarakat Di Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Pencegahan Dan
Pengendalian Covid-19;

a. Sumber daya
manusia;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan
Hukum
Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
Dan Pengendalian Covid-19

Perilaku
kesehatan

32.

Y

d.pertanggungjawaban

RD

1. sosial kemasyarakatan dan
pelayanan publik;
2. pembangunan/infrastruktur; dan
3. perekonomian.

DP

b. Sarana prasarana;
c. Lingkungan kerja;

Ekonomi
Sosial
Kesehatan
Politik

d. Pelayanan publik.

et

Protokol

kr

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta
Nomor
3/KEP/2021

DI

c. pendanaan; dan

Se

31.

Kesehatan

b. Rencana Aksi;

ar

30.

a. Rencana Operasi;

ia
t

29.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2020
Tentang Mekanisme Kerja Gugus
Tugas Covid-19 Daerah Istimewa
Yogyakarta

3. Physical Distancing
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
Penegakan Prokes dan Physical Distancing

Satgas Covid-19.
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1. sosialisasi secara masif penerapan
protokol kesehatan dalam
pencegahan dan pengendalian
Covid-19 dcngan melibatkan
masyarakat, pemuka agama, tokoh
adat, tokoh masyarakat, dan unsur
masyarakat lainnya
2. Sosialisasi dan edukasi 3 M
3. Physical Distancing
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
1. Penanganan covid-19
2. Antisipasi eskalasi penyebaran
covid-19

Kesehatan

Kesehatan

Y
DI
RD

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1
Penurunan Zonasi:
Kuning, Hijau

DP

Pembatasan Kegiatan

ia
t

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi
Pembatasan Kegiatan

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi

Merah,

Oranye,

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1
Penurunan Zonasi:
Kuning, Hijau

Merah,

Oranye,

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

35.

Se

kr

et

34.

3. Kebijakan operasional
4. Sinergi kebijakan
5. Pencegahan, deteksi, respon
terhadap covid-19

ar

33.

Tentang Pembentukan Satuan Gugus
Tugas Penanganan Covid-19 Daerah
Istimewa Yogyakarta Sebagaimana
Telah Dibuah Dengan Keputusan
Gubernur
Daerah
Istimewa
Yogyakarta Nomor 32/KEP/2021
Tentang Pembentukan Satuan Gugus
Tugas Penanganan Covid-19 Daerah
Istimewa Yogyakarta
Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun
2021 - Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Untuk
Pengendalian
Penyebaran
Corona Virus Disease 2019
Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun
2021 - Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa
Yogyakarta
Untuk
Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun
2021 - Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa
Yogyakarta
Untuk
Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)

Pembatasan Kegiatan

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi
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Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1
Penurunan Zonasi:
Kuning, Hijau

Merah,

Oranye,

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1
Penurunan Zonasi:
Kuning, Hijau

Merah,

Oranye,

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

Penurunan Zonasi:
Kuning, Hijau

et

ar

ia
t

DP

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1

RD

Pembatasan Kegiatan

DI

Y

Pembatasan kegiatan
berbasis zonasi

kr

37.

Pembatasan Kegiatan

Se

36.

Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun
2021 - Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa
Yogyakarta
Untuk
Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun
2021 - Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Berbasis Mikro Di Daerah Istimewa
Yogyakarta
Untuk
Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19)
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Merah,

Oranye,

Ekonomi
Sosial
Kesehatan

3.2.

Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Kajian Kebijakan
Dampak Pandemi Covid-19 DIY
Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi ini adalah fenomena global. Tidak ada negara yang

bebas dari kasus Covid-19, respon kebijakan masih naik turun, dan kemajuan-kemajuan di beberapa
negara belum dapat dikatakan sebagai capaian yang mapan atau konsisten. Tidak seperti bencana
alam, yang cenderung terjadi pada wilayah regional tertentu, sehingga memungkinkan negara lain
membagi konsentrasi dan mengulurkan bantuan, pandemi ini memaksa negara-negara untuk fokus

Y

pada penyelesaian kasus domestik terlebih dahulu. Bantuan antar negara memang masih bisa

DI

diidentifikasi, tetapi fakta bahwa masing-masing negara memiliki beban tersendiri, menyebabkan
penyaluran bantuan tidak optimal. Hal tersebut hanya sebahagian kecil yang menjadi contoh

RD

ketidaksesuaian kebijakan dengan realisasi terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat selama
masa pandemi Covid-19.

DP

Oleh karena itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri berkaitan dengan upaya
meminimalisir potensi-potensi muncul tentang kerawanan sosial dan konflik akibat pandemi Covid19 tersebut, setidaknya terdapat beberapa asas dan prinsip yang berkaitan dengan penyusunan

ia
t

kebijakan pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya: Prinsip langkah
persuasif, Prinsip mencegah kerugian dan Prinsip transparansi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi

ar

alasan dasar atas apa yang dihadapi oleh masyarakat, ketika turut menerapkan implementasi

et

kebijakan oleh Pemerinath Pusat maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Se
kr

Pertama, Prinsip mengambil Langkah Persuasif yang dilakukan oleh negara, baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dimana secara general dan publik menggaungkan
upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Berbagai
pernyataan publik dari berbagai institusi, Lembaga, organisasi masyarakat maupun tokoh-tokoh
penting negara/masyarakat menyeruhkan untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam meminilaisir
terpaparnya Covid-19 kepada masyarakat. Prinsip yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, tidak
serta-merta sesuai dengan realita dan fakta sosial dalam masyarakat, karena tidak semua masyarakat
berada pada situasi sosial, ekonomi dan Kesehatan yang sama dalam menerapkan himbauan
pemerintah.
Namun, prinsip ini juga memberikan justifikasi bagi negara untuk mengambil langkahlangkah yang lebih keras dan restriktif ketika langkah-langkah persuasif tidak berhasil. Menarik
75

mencermati tarik ulur perdebatan seberapa ketat seharusnya upaya pembatasan perlu diterapkan.
Alih-alih memulai wacana yang lebih serius ke arah evaluasi dan perombakan menyeluruh terhadap
cara penanganan yang sudah terlihat gagal ini, pemerintah terlihat sekadar melakukan upaya tambal
sulam. Tarik ulur antara kepentingan kesehatan dan ekonomi menjadi alasan mengapa langkah
restriktif tidak kunjung diterapkan. Secara finansial negara memiliki kemampuan terbatas untuk
menangani dampak ekonomi terhadap masyarakat pada level individu dan keluarga. Namun negara
sesungguhnya memiliki perangkat sosial politik yang sangat kuat dan luas di tengah masyarakat
untuk memobilisasi dan menggerakkan inisiatif-inisiatif sosial untuk menjamin kelayakan hidup

DI

Y

segmen masyarakat paling terdampak. Itu yang belum dilakukan negara Indonesia.

Dengan kultur respon yang ramah dan penuh sopan santun, Daerah Istimewa Yogyakarta

RD

sangat berpotensi sukses dalam menerima dan menerapkan himbauan Pemerintah Daerah oleh
Gubernur DIY yang begitu kharismatik dengan cara pembawaan dan penyampaian seorang Sultan

DP

sebagai pemimpin kepala daerah. Namun, fakta dan realita sosial berkata lain dikarenakan situasi
sosial-ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Jadi, langkah persuasif yang disampaikan
oleh Pemerintah Daerah tidak seluruhnya dapat mengakomodir apa yang diharapkan oleh

ia
t

masyarakat, terutama kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada situasi pandemi Covid-19 saat ini.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 saat ini akan terus

ar

bertahan dengan respon yang diterima sebagai proses kehidupan dari sang pencipta atau dengan

et

‘nerimo ing pandhum’ sebagai istilah kelokalan.
Kemudian, langkah selanjutnya adalah Prinsip dalam Mencegah Kerugian. Dalam situasi

Se
kr

tertentu seperti pandemic Covid-19 saat ini, negara boleh membatasi hak-hak individu seseorang
atau suatu masyarakat, dengan tujuan untuk mencegah kerugian (harm) bagi masyarakat secara
umum. Jadi, dalam hal ini hak kerahasiaan pasien dibatasi oleh kepentingan publik untuk mencegah
perluasan wabah. Pelaporan kepada otoritas kesehatan tidak berarti informasi status diagnosis
pasien menjadi terbuka kepada publik. Otoritas kesehatan tetap memiliki kewajiban menjaga
kerahasiaan data-data pribadi pasien sepanjang yang dimungkinkan dalam kerangka usaha
mencegah perluasan wabah. Namun pada faktanya, alih-alih menjaga rahasia kasus naiknya orangorang terpapar Covid-19 menjadikan masyarakat berubah perilaku, baik dalam perilaku aktovitas
sosial, ekonomi maupun Kesehatan. Hal ini ditandai dengan kondisi yang sudah bukan sesuatu yang
baru lagi dengan penyakit atau wabah Covid-19 tersebut, terlebih lagi telah dirasakan sudah lebih
dari satu tahun terakhir ini.
76

Alih-alih mencegah kerugian oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta malah terus
dibayang-bayangi kondisi yang belum jelas arah kebijakannya seperti apa kedepannya. Seiring
berjalan dan penerapan kebijakan, sebagai contoh seperti wilayah-wilayah strategis pertumbuhan
ekonomi, pendidikan dan pariwisata mulai tersendat. Hal inilah yang akan menjadi pemicu potensipotensi kerawanan sosial dan konflik dapat tersulut dan muncul ke permukaan ditengah-tengah
masyarakat yang sedang mengalami krisis akibat pandemi Covid-19. Dapat dikatakan bahwa,
“Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh karena ekonomi kerumunan, namun tidak diperbolehkan
berkerumun”. Karena pada faktanya, di Daerah Istimewa Yogyakarta situasi yang berpotensi

Y

menciptakan kerumunan adalah tempat-tempat yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,

DI

seperti pasar, pendidikan dan pariwisata.

RD

Selanjutnya, langkah Pemerintah Daerah dengan Prinsip Transparansi. Hal ini turut
menjadi masalah baru dalam penanganan situasi pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

DP

saat ini. Argumen penting yang disampaikan oleh pihak Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)
terkait dalam kegiatan FGD yang dilakukan pada kajian kebijakan pandemi Covid-19 terhadap
kerawanan sosial dan potensi konflik di DIY sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

ia
t

Kendala regulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih menjadi bayang-bayang
para OPD terkait dalam melakukan realisasi program dan agenda penanganan pandemi Covid-19.

ar

Oleh sebab itu, perlu upaya transparansi dari Pemerintah Daerah dalam penggunaan anggaran yang

et

diperuntukkan pembangunan daerah dan masyarakat.
Namun disisi lain, bayang-bayang regulasi menjadi kontrol yang tidak dapat dipungkiri

Se
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dalam realisasi dan penyerapan anggaran belanja daerah, sehingga kontrol atas penggunaan
anggaran seakan-akan menjadi pengikat yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, ketika
Pemerintah Daerah memberikan keleluasaan dalam penyerapan anggaran belanja daerah, maka pada
situasi pandemi Covid-19 saat ini akan lebih fokus dalam upaya penanganan dan pemulihan
ekonomi, sosial, Kesehatan dan keamanan selama masa pandemi Covid-19. Tentunya dalam
penyerapan anggaran belanja daerah tersebut, tetap dalam pengawasan otoritas pengelolaan
keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena tujuannya jelas, yaitu untuk memperbaiki situasi
dampak krisis seosial, ekonomi, kesehatan dan kebijakan yang terjadi selama masa pandemi Covid19.
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3.3.

Analisis dan Evaluasi Peraturan terkait Penyebab Kerawanan Sosial Politik dan
Potensi Konflik selama Masa Pandemi Covid-19
Analisis kebijakan (policy analysis) adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya

sebuah kebijaksanaan, baik kebijaksanaan yang baru sama sekali, atau kebijaksanaan yang baru
sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan yang ada. Analisis kebijakan mempunyai lima prosedur,
adapun ke lima prosedur tersebut dapat digambarkan diatas. Maka dapat diketahui bahwa dalam
penggunaan dalam prosedur analisis kebijakan (seperti perumusan masalah, peramalan,

DI

mentransformasikan dari satu informasi ke informasi yang lainnya.

Y

pemantauan, evaluasi, rekomendasi) kemungkinan dapat memberikan tentang analisis

Paling tidak ada tiga bentuk utama policy analysis menurut Dunn (2000:21), yaitu analisis

RD

prospektif, retrospektif dan terintegrasi. Analisis prospektif merupakan analisis yang berupa
produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan,

DP

analisis retrospektif berupa produksi dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dimulai
dan diimplementasikan. Sedangkan analisis terintegrasi merupakan bentuk analisis yang
mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan
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transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil sehingga dapat
dikatakan bahwa analisis kebijakan terintegrasi merupakan gabungan dari kedua bentuk analisis

et

ar

tersebut.

KINERJA
KEBIJAKAN

Se
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Evaluasi

HASIL-HASIL
KEBIJAKAN

Peramalan
Perumusan
Masalah
MASALAH
KEBIJAKAN

MASA DEPAN
KEBIJAKAN

Perumusan
Masalah
Pemantauan

Rekomendasi
AKSI
KEBIJAKAN

Sumber: (Dunn, 2000:21)
Gambar 3.1. Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah
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Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan tahapan penerapan kebijakan
seperti tahapan diatas, karena tentunya akan berimplikasi pada implementasi kebijakan di
tengah-tengah masyarakat yang sedang dirundung kekhawatiran dan ketakutan sosial akibat
wabah pandemi Covid-19 yang belum selesai. Tantangan selanjutnya yang akan kita hadapi
ketika pengimplementasian kebijakan sesuai tahapan tersebut adalah, keberlanjutan masa depan
kebijakan yang dibuat akan berlaku sampai pada batas situasi seperti apa. Tentunya tantangan
tersebut yang akan menjadi titik evaluasi kebijakan yang akan diterapkan, dengan
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Y

mempertimbangkan situasi yang dihadapi masyarakat ketika kondisi wabah atau bencana nonalam lainnya kedepan.

RD

Pada situasi kerawanan sosial dan potensi konflik yang teridentifikasi pada kajian kebijakan
pada masa pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini, indikasi terjadi lebih pada

DP

masyarakat di wilayah pedesaan. Hal ini, tentunya berkaitan dengan kebijakan yang sering kita
temui bahwa implementasi kebijakan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Bahkan, pada masingmasing wilayah pedesaan di setiap Kabupaten memiliki upaya inisiatif kebijakan yang dibuat,
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seperti menutup akses jalan pintu keluar-masuk desa atau padukuhan. Upaya ini secara tidak
langsung mengadopsi atas kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, karena dorongan

et

penularan wabah Covid-19.

ar

prefentif masyarakat yang tidak ingin merasakan hal yang sama pada wilayahnya akibat

Namun, tanpa disadari tingkat kerawanan sosial juga pasti akan terjadi karena terdapat
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kesenjangan dan perbedaan atas upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi
penanganan penyebaran wabah Covid-19, kuncinya adalah pengetahuan dan kepedulian atas
situasi saat ini. Kerawanan sosial pasti akan terjadi, namun dapat diminimalisir dengan upaya
pembatasan sosial dengan pengetahuan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, terutama
pada masyarakat pedesaan. Jika kerawanan sosial tidak dapat dihindari, maka implikasinya
adalah kasus-kasus pelanggaran dan kriminalitas, bahkan mengarah pada konflik sosial dalam
masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, kebijakan hingga ranah pedesaan harus terus dikawal
dalam implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, agar Pemerintah Daerah
dapat mengatahui sebenarnya apa yang menyebabkan ketidak-efektivan atau gagalnya penerapan
kebijakan dalam masyarakat.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN ARAH REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1. Pembahasan terkait Kajian Kebijakan Dampak Pandemi di Daerah Istimewa
Yogyakarta
Penularan Coronna Virus Diseases (Covid-19) yang menyebar pesat menunjukkan

Y

kerentanan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kerentana dan

DI

kerawanan sosial ditandai dengan membeludaknya jumlah pasien dan korban meninggal pada
tingkat yang mengkhawatirkan. Pada saat yang sama, pandemi ini menyoroti adanya

RD

kesenjangan antara implementasi kebijakan penanganan pandemi dengan kapasitas sektor
kesehatan, ekonomi, sosial, dan ketertiban, khususnya kebijakan komunikasi publik pada pelayan

DP

kesehatan. Begitupun dengan Instansi pemerintah, media, dan para akademisi yang kredibel
butuh meyakinkan publik perihal signifikansi dan implikasi dari adanya data dan fakta yang jujur
tentang situasi pandemi Covid-19. Terutama menargetkan strategi dan kebijakan terhadap
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masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga pemerintah dapat mencegah

ar

konsekuensi kerawanan sosial dan potensi konflik terjadi dalam masyarakat.
Pembahasan kajian terkait kebijakan pandemi Covid-19 diharapkan dapat menjadi

et

pertimbangan dalam upaya menanggulangi situasi yang terjadi saat ini, terutama kaitannya
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dengan kerawanan sosial dan potensi konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, upayaupaya yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya memberikan keleluasaan atas kegiatan
dan aktivitas masyarakat untuk tetap bertahan dalam keadaan krisis akibat pandemi Covid-19.
Karena pada dasarnya, pembahasan terhadap kajian kebijakan pandemi Covid-19 ini dilakukan
menggunakan sumber-sumber media massa atau media elektronik, laporan POLDA dan terkait
dengan jumlah pelanggaran/kriminalitas yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, data
tentang potensi bencana dan penanggulangannya dari BPBD DIY dan angka penyebaran Covid19 oleh Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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Selain itu, rapat koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) di DIY, dimana kegiatan rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat
menjadi agenda pemetaan potensi-potensi bersama terkait dengan situasi kerawanan sosial dan
konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika rapat koordinasi dilakukan dalam
memetakan bersama wilayah-wilayah yang berpotensi kerawanan sosial dan potensi konflik di
DIY, ternyata banyak input yang diberikan oleh masing-masing OPD terkait. Kemudian, Focus
Group Discussion yang diadakan oleh tim kajian dengan Organisasi Pemerintah Daerah yang

Y

juga menghasilkan temuan-temuan baru untuk mendukung data terhadap kajian kebijakan

DI

pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Input-input pendukung yang didapatkan dari
hasil rapat koordinasi dan focus group discussion dengan para Ogranisasi Pemerintah Daerah

RD

terkait dijadikan wadah untuk saling mengonfirmasi temuan dan laporan yang disampaikan oleh

DP

tim kajian dan antar sesama Organisasi Pemerintah Daerah terkait.

4.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi
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Rapat Koordinasi (Rakor) dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2021 oleh Sekretariat Dewan
bersama unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk

ar

membahas dampak kerawanan sosial dan dampak konflik yang terjadi akibat Covid 19 dan
kebijakan-kebijakan yang ada dari masing-masing OPD untuk penanganan dan pemutusan

et

penularan covid 19 dimasa adabtasi kebiasaan baru. Dalam Rapat koordinasi tersebut dibahas
seputar tindakan-tindakan yang sudah dilaksanakan masing-masing OPD dalam penanganan
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bencana Covid-19. Diskusi ini penting dilaksanakan untuk memperoleh gambaran dalam
penyusunan laporan awal kajian.
1.

Dalam Rapat Koordinasi dipaparkan Update progress dari masing-masing OPD,
permasalahan dan usulan solusi dari Penanggulangan Bencana non alam Covid 19 di DIY,
khususnya untuk meminimalkan kerawanan sosial dan dampak konflik melalui kegiatan
komunikasi resiko dan pelibatan masyarakat. Contoh: Shelter warungboto sebagai bentuk
peran masyarakat dengan donasi yang terbentuk.

2.

Terdapat Capaian Rencana Respons Multi Sektor untuk Penanganan Covid-19 di DIY dari
masing-masing OPD
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3.

Sejalan dengan mendukung kegiatan penaggulangan dampak resiko kerawanan sosial dan
dampak konflik, OPD bersama TNI, dan Polri membentuk tim yang bertujuan memonitor,
menganalisa dan mengevaluasi peran dan tanggungjawab sesuai dengan Uraian Tugas dan
Tanggung Jawab (UTTJ)

4.

Kegiatan evaluasi secara berkala terkait proses pelayanan publik pada masa new normal
dengan melibatkan peran serta dan respon masyarakat.

Y

4.1.2. Pemetaan Isu dan Upaya dalam Menghadapi Kerawanan Sosial Politik dan

DI

Potensi Konflik pada Rapat Koordinasi

RD

Pemetaan Isu-isu Kerawanan Sosial dan Potensi Konflik dalam Masa Pandemi Covid-19
di Daerah Istimewa Yogyakarta dan upaya penanganan yang dilakukan oleh setiap Organisasi

DP

Pemerintah Daerah (OPD) terkait dalam agenda pertemuan Rapat Koordinasi di Sekretaris
Dewan DPRD DIY.
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Penanganan dari masing – masing OPD telihat dalam bagan sebagai berikut:
Tabel 4.1. Pemetaan Upaya Penanganan OPD selama Masa Pandemi Covid-19
Instansi/Organisasi

Peran/Upaya yang dilakukan

ar

No.

Pemerintah Daerah (OPD)

et

SATPOL-PP DIY
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1.

Penanganan Covid bersama TNI dan Polri
-

Melakukan operasi non yustisi (sifatnya
mendidik, tidak menerapkan denda) terutama
untuk pemakaian masker. Potret yang di dapat
di

lapangan

pelanggaran,
menyadari

masih
artinya

kalau

banyak

ditemui

masyarakat

belum

masker

merupakan

kebutuhan.
2.

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19
DIY

-

Adanya kewenangan untuk membuat atribusi
untuk mengatur terdapat Peraturan KPU No,
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6, 10 dan 13 dimana mengatur seluruh
tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di
tengah pandemic Covid 19.
3.

DISKOP UMKM DIY

Kebijakan untuk UMKM
-

Adanya

Gratis

Ongkir

yang

sumber

pembiayaannya dari Pemda DIY dan itu
masih berjalan sampai sekarang. Harapannya

POLDA DIY

ada

tetap

bisa

DI

bertahan.

Penanganan Covid bersama TNI dan Satpol PP

RD

4.

yang

Y

UMKM-UMKM

-

Dampak dari konflik sosial saat ini sudah
meluas, tetapi dampak belum terjadi, yang

5.

DP

ada adalah potensi.

DINAS SOSIAL DIY

Bantuan Sosial pada Masa Pandemi Covid-19
Bantuan sosial yang terdiri dari dua unsur
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-

yaitu mahasiswa dan penyandang disabilitas.

ar

Untuk

et
KETENAGAKERJAAN
TRANSMIGRASI DIY

untuk

agama dan untuk bantuan yang lanjut usia
distribusi melalui per LKS yang ada di
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DINAS

kerumuman,

bantuan ke mahasiswa distribusi melalui per

Kab/Kota. Sedangkan untuk penyandang
disabilitas

distribusi

melalui

para

pendamping-pendamping Desa.
-

6.

mengurangi

Bantuan selter untuk tiap Kapanewon.

Pengaduan terkait Ketenagakerjaan pada Masa
DAN Pandemi Covid-19
-

Permasalahan ketenagakerjaan ini memang
sangat

83

kompleks

karena

jumlah

pengangguran meningkat
-

Membuka pengaduan secara online dari
adanya PHK dan dilakukan peningkatan
melalui pelatihan ketrampilan, pamagangan,
dan mengefektifkan perantara kerja. Selain
terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan
dan juga program padat karya.

PEMBERDAYAAN Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan

PEREMPUAN

DAN

Y

DINAS

ANAK Anak selama Masa Pandemi Covid-19

DIY

DI

7.

-

SOP pelayanan yaitu dengan cara pelayanan

RD

jemput bola, selain itu program “telp sahabat
anak dan keluarga” dimana masih ada
dengan

dilakukan

dengan

DP

kaitannya

ketahanan
cara

dalam

keluarga
jaringan

8.

BADAN
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(daring).

Dukungan

-

selama

Masa

Penanganan Covid 19 di DIY saat ini BPBD,

et

BENCANA DAERAH DIY

Penanganan

Pandemi Covid-19

ar

PENANGGULANGAN

dan

lebih

ke

prosedural

penanganannya

di
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Kab/Kota. Program yang sudah ada melalui
kalurahan tangguh bencara sebanyak 25
lokasi, selain untuk penanggulangan bencana
secara umum BPBD juga melakukan edukasi
(satuan pendidikan) melalui pembentukan
satuan pendidikan yang tersebar di 35 lokasi
Kab/Kota.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, kita berharap masing-masing OPD harus fokus dan
memprioritaskan kesejahteraan sosial masyarakat. Artinya, kebijakan yang ada harus
memberikan jaminan terkait kesehatan, rasa aman-nyaman, serta kualitas hidup yang baik.
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Dengan demikian, saat masyarakat dihadapkan pada pandemi Covid-19 ini, mereka dapat tetap
memenuhi kebutuhan dasarnya dan menjalankan fungsi sosialnya. Jika masing-masing OPD
tidak fokus, dikhawatirkan akan memicu munculnya masalah sosial yang masif di masyarakat.
Berbagai langkah telah dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatisipasi
terjadinya kerawanan sosial dan potensi konflik akibat Covid 19, seperti bantuan dan jaringan
pengaman sosial, bantuan sosial, bantuan sosial tunai, meningkatkan anggaran bansos, program

Y

padat karya dan lainnya.

DI

4.1.3. Pengumpulan Data Pendukung Kajian Kebijakan Dampak Pandemi Covid-19

RD

di Daerah Istimewa Yogyakarta

Data-data terkait dengan kajian kebijakan pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa

DP

Yogyakarta ini, juga telah disampaikan pada pembahasan diatas pada bagian kajian praktik
empiris tentang kaitannya dengan kerawanan sosial dan potensi konflik. Terutama data dari
Kedaulatan Rakyat (KR Jogja) sangat membantu memberikan gambaran situasi dan keadaan
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yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menampilkan data-data dalam bentuk
grafik dan table tentang kasus-kasus pelanggaran, kasus-kasus naik-turunnya data penyebaran

ar

Covid-19 dan penanganan kasus pandemic Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun
perlu diperhatikan pula bahwasannya, kasus-kasus yang terjadi selama pandemi Covid-19 sejauh

et

ini masih belum begitu efektif dalam penanganan pandemi Covid-19 di DIY, terutama pada
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unsur kebijakan dan penerapan peraturan tentang Covid-19. Perolehan data dari media massa
ataupun media cetak/online Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, menjadi pola visualisasi gambaran
tentang kerawanan sosial dan potensi konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Informasi tentang daerah dan wilayah yang mengalami ketimpangan akibat pandemi Covid-19
ditunjukan dengan data table dan grafik dengan penjelasan dan analisis secara pendekatan ilmu
sosial dan kebijakan.
Seperti yang tergambar dalam grafik 4.1. dibawah ini, terkait dengan aktivitas ekonomi
berdasar tingkat mobilitas masyarakat di DIY. Grafik tersebut menunjukkan adanya dinamika
sosial, ekonomi, dan gaya hidup yang terjadi dalam masyarakat dalam menghadapi situasi
pandemi Covid-19. Dinamika ini secara tidak langsung memberikan gambaran tentang pengaruh
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yang cukup signifikan terjadi dalam laju perkembangan ekonomi masyarakat yang sehari-harinya

DP

RD

DI

Y

memenuhi kebutuhan ekonomi dari mata pencaharian di sektor formal atau sektor informal.
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Sumber: Google Mobillity Januari - Juni 2021 DIY

Grafik 4.1. Tren Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Mobilitas

ar

Apabila dilihat dari grafik 4.1. dari tren aktivitas ekonomi, kondisi dinamika yang terjadi
dalam lingkup masyarakat selama masa pandemi Covid-19 tercatat dalam kurun waktu Januari

et

hingga Juni 2021 tersebut, mengindikasikan bahwa masyarakat sangat merasakan dampak
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pandemi Covid-19 dalam melakukan aktivitas sosial-ekonominya untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Dengan demikian, situasi yang terjadi saat ini menunjukan bentuk pengaruh yang begitu
signifikan terjadi selama masa pandemi Covid-19 yang terus mengalami masalah selama periode
Februari sampai dengan Juni 2021, seperti pada grafik diatas. Berbagai macam hal
mempengaruhi situasi sosial-ekonomi masyarakat, seperti mengalami keterbatasan dalam
melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional, dikarenakan PHK, dan usaha masyarakat yang
mengalami kerugian selama masa pandemi Covid-19.
Dengan situasi ini, akhirnya para pengambil keputusan tidak bisa menghindari tekanan
publik yang bertubi-tubi. Kajian ini akan melihat penjelasan teori kebijakan dalam penanganan
Covid 19 melalui pendekatan business as usual dan business as crisis. Business as usual adalah
pendekatan yang menjelaskan beroperasinya kebijakan dalam kehidupan sehari tanpa tekanan
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krisis, tanpa inovasi dan terobosan yang mendesak (Chirot, 2011: 126). Dari aspek tujuan,
kebijakan dengan pendekatan business as usual dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sudah
diproyeksikan sebelumnya.
Kemudian, data-data kasus terkait dengan penanganan kejadian kriminaslitas selama masa
pandemi Covid-19 juga diperoleh dari data POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini
sangat membantu dalam mengaitkan situasi pandemi Covid-19 dari apa yang dilakukan oleh
pihak keamanan dan ketertiban masyarakat pada sisi pelanggaran kasus dan penanganan

Y

pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi terkait dengan kasus dan

DI

pelanggaran yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasar wilayah kabupaten/kota, juga
menggambarkan situasi kerawanan sosial dan potensi konflik. Data yang ditampilkan pada sub-

RD

bab praktik empiris kajian kebijakan pandemi Covid-19 terkait dengan kerawanan sosial dan
potensi konflik yang terjadi secara garis besar terjadi banyak disebabkan oleh keadaan sosial

DP

ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya menimbulkan kejadian-kejadian yang berkaitan
dengan pelanggaran kasus kepatuhan, keamanan dan ketertiban masyarakat.
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Tabel 4.2. Catatan Polda DIY terkait Kasus yang Terjadi Selama Pandemi Covid-19
Januari – Juni 2021

DIY

et

Kasus/Golongan

Konvensional
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Kejahatan

Transnasional
Terhadap

Kekayaan

Negara

Berimplikasi

Terhadap

Kontijensi
Terhadap Hukum Pidana

Pelanggaran
Gangguan

terhadap

Polresta

ar

Polda

Yogyakarta

Polres

Polres

Polres

Polres

Total Jumlah

Bantul

Kulon

Gunungkid

Sleman

Kasus

Progo

ul

465

297

774

284

152

956

2928

0

65

7

7

12

40

131

0

0

1

3

1

2

0

6

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

22

7

3

13

46

0

0

4

0

2

2

0

0

0

0

1

0

7

7

Gangguan terhadap Orang

Ketentraman/Ketertib
an Umum
Gangguan

terhadap

Barang
Gangguan
Lingkungan

terhadap
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8

1

Gangguan

terhadap

0

1

0

0

0

Bencana Alam

0

0

0

2

2

0

4

Bencana Non-Alam

0

1

6

2

0

0

9

Bencana Sosial

0

0

0

1

0

0

1

Fasilitas Publik

Sumber: Data Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Januari-Juni 2021

Pada table 4.2. diatas, dapat dilihat bahwa pada kategosi kasus yang terjadi sejak Januari

Y

2021 hingga Juni 2021 didominasi oleh kasus kriminalitas atau kejahatan dengan total jumlah

DI

2.928 kasus yang tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai kasus kejahatan,
pelanggaran, penggangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, lingkungan dan kondisi sosial.

RD

Pun dengan kondisi bencana, baik bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial di
Daerah Istimewa Yogyakarta.

DP

Polres Kabupeten Sleman mencatat kasus kejahatan atau kriminal tertinggi pada
laporannya dengan 956 kasus. Pada turunan kasus kejahatan atau kriminalitas yang terjadi, lebih
banyak pada kasus ketertiban umum dan situasi yang membahayakan ketentraman umum.
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Kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2021, terutama terjadi pada wilayah yang rawan dengan
kasus kriminal dan pelanggaran seperti klitih dan penggangguan keamanan serta ketertiban

ar

masyarakat. Kemudian, pada catatan kasus keteriban yang melihatkan gangguan terhadap
orang/masyarakat banyak terjadi pada Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan total
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kasus masing-masing sebesar 22 dan 13 kasus pelanggaran ketertiban dan ketentraman pada
masyarakat. Sedangkan, pada kategori kasus bencana dapat dilihat pada table diatas bahwa
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Bencana

1

0

bencana non-alam tercatat sebesar 9 kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan paling tinggi
pada Kabupaten Bantul sebanyak 6 kasus. Data ini menunjukan, bahwa kerawanan sosial dan
potensi konflik yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada angka tinggi. Dengan
demikian, pelanggaran yang terjadi pada akhirnya memicu terjadinya kerawanan sosial dan
potensi konflik pada masing-masing wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kemudian, data pendukung lainnya dari Satuan Gugus Tugas Covid-19 pada tingkat
nasional maupun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, turut mewarnai data tentang situasi dan
kondisi kerawanan sosial dan potensi konflik selama masa pandemi Covid-19 di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Data-data tersebut menunjukan keadaan dan situasi yang terjadi di Daerah
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Istimewa Yogyakarta kaitannya dengan kerawanan sosial dan potensi konflik pada tiap
kabupaten/kota di DIY. Sebaran data yang tercatat pada Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid19 di Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhirnya menunjukan tingkat kerawanan sosial dan
potensi konflik yang disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19. Kasus-kasus yang terjadi pada
masing-masing kabupaten/kota di Di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tersaji, secara tidak
langsung juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat terhadap imun tubuh, karena terus
dibayang-bayangi dengan data persebaran yang terus meningkat. Hal ini perlu diperhatikan
sebagai catatan untuk mengantisipasi situasi yang terjadi agar tidak menciptakan suasana yang

DI

Y

terus mencekam.

Sedangkan untuk lokasi pekerjaan terkait dengan situasi pandemi Covid-19 dalam konteks

RD

kerawanan sosial dan potensi konflik yang terjadi, tim kajian berusaha menunjukan keadaan dan
situasi sosial, ekonomi, keamanan, kebijakan, kesehatan dan lain sebagainya atas dasar data

DP

sebaran penularan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini mengingat, kondisi di
Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan trend meningkat dan jumlah pasien konfirmasi setiap
kabupaten kota yang semakin naik. Berikut adalah data terkini terkait dengan jumlah persebaran
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corona virus diseases (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta:

Sumber: Yogyakarta Tanggap COVID-19 (jogjaprov.go.id)
Gambar 4.1. Data Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta per Juni 2021
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Kasus virus Corona atau COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) naik-turun,
pada gambar 4.1. tercatat ada 61.354 terkonfirmasi positif Corona. Peningkatan kasus positif
yang meledak tersebut, diantaranya karena memang DIY meningkatkan lebih banyak tracing dan
testing terhadap warga yang bergejala. Sedangkan untuk sebaran kasus pasien terkonfirmasi
Covid 19, per kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti terlihat dalam gambar di
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Y

bawah ini:
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Sumber: https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik
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Tabel 4.3. Data Pasien Covid-19 Terkonfirmasi per Kabupaten/Kota di DIY

Dari table 4.3. terlihat secara epidemiologis wilayah DIY ini adalah wilayah yang padat
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dengan mobilitas yang tinggi, sehingga wilayah-wilayah dengan mobilitas dan sebaran yang
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tinggi terlihat menjadi wilayah yang potensial terpapar covid-19. Analisis data pun
menggambarkan bahwa pada beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan sebaran
Covid 19 yang cukup massive memungkinkan terjadinya kerentanan terhadap penularan yang
semakin tinggi.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten dengan pasien terpapar Covid 19
paling tinggi, yaitu dengan jumlah 14.343 orang berstatus dalam perawatan, 156 orang
meninggal dunia dan 6.518 orang berhasil sembuh. Hal ini juga mengingat Kabupaten Sleman
merupakan kawasan perguruan tinggi dan destinasi wisata. Selain terdapat kasus awal dimana
Sleman telah ditetapkan oleh Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DI Yogyakarta, yaitu
kasus inveksi virus Corona yang menimpa karyawan Indogrosir Sleman sebagai klaster baru
(Satgas Covid-19 DIY, 2021) persoalan yang muncul saat itu, karyawan dan pengunjung
90

Indogrosir tidak hanya dari Kabupaten Sleman. Sehingga sulit dilacak penularan berikutnya
yang terjadi apakah dari area Indogrosir melalui kontak terkait atau di luar.
Selain Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul merupakan wilayah dengan kepadatan
penduduk nomor 3 di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 985.770 jiwa dan memiliki
risiko tinggi penularan Covid 19 dari hasil perhitungan bobot indikator kesehatan masyarakat
sejak tanggal 22 Desember 2020 - 4 Januari 2021. Selain itu, angka kematian di Bantul sejauh ini
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juga cukup tinggi dan didominasi oleh pasien dengan penyakit bawaan.
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Sumber: https://corona.jogjaprov.go.id/data-statistik

et

Grafik 4.2. Tren Kasus Covid-19 Terkonfirmasi di DIY
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Dari grafik 4.2. terlihat kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Daerah Istimewa
Yogyakarta meningkat tajam sejak awal Maret 2020 sampai dengan Juni 2021. Pada data sebaran
penularan Covid-19 menunjukan jumlah kasus yang begitu siginifkan mencapai 61.354 kasus
suspek, diantaranya kasus meninggal sebanyak 1.596 jiwa, 48.898 jiwa berhasil sembuh dan
1.183 jiwa dalam pemantauan (Data Statistik Covid-19 DIY, 2021).

Dari gambar tersebut,

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut lonjakan ini menandakan fasilitas rumah
sakit semakin baik dalam mendiagnosis kasus Covid-19, sehingga sampel yang diuji merupakan
sampel yang betul-betul mengarah ke kasus Covid-19. Di luar faktor teknis mengenai proses
pemeriksaan laboratorium sampel kasus Corona, banyaknya warga DI Yogyakarta yang pulang
kampung juga dinilai berpotensi dapat meningkatkan kasus positif di DIY mengingat fakta
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bahwa sebagian besar kasus positif Corona yang ada di DI Yogyakarta merupakan penularan dari
luar daerah (Satgas Covid-19 DIY, 2021).
Berbagai kebijakan diambil oleh Pemda DIY untuk penanganan Covid-19 di DI
Yogyakarta. Tanggal 17 Maret 2020, dibentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY melalui
Keputusan Gubernur Nomor 64/KEP/2020. Kemudian disusul penetapan tanggap darurat di DI
Yogyakarta pada tanggal 20 Maret 2020, melalui Keputusan Gubernur DI Yogyakarta Nomor
65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di DIY. Beberapa
kebijakan lain dikeluarkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta seiring perkembangan kasus

DI

Y

di DIY.

Data-data pendukung lainnya juga didapatkan dari data BPBD DIY untuk melihat situasi

RD

bencana non-alam yang terjadi selama masa pandemi Covid-19. Kemudian, data dari Satpol-PP
DIY dan Kabupaten/Kota, serta masukan dari rapat koordinasi yang telah dilakukan sebagai

DP

input atas upaya-upaya dari Organisasi Pemerintah Daerah yang turut mengambil langkah atas
penanganan penyebaran Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, perlu
penanganan-penanganan dan kebijakan yang serius terkait dengan situasi yang berlangsung saat
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ini, yaitu dengan membuat forum diskusi mencari solusi dari kebijakan yang telah dijalankan.
Dengan demikian, kajian kebijakan pandemi Covid-19 ini menjadi satu-kesatuan atas upaya yang
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dilakukan tim kajian ini dalam membangun narasi usulan arah kebijakan pandemi Covid-19 di

Se
kr

et

Daerah Istimewa yang masih berlangsung dan belum tahu akan berakhir sampai kapan.
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Gambar 4.2. Peta Kompilasi Zonasi Risiko Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
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Sumber: Data BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021
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Dapat dilihat pada pemetaan 4.2. diatas, gambaran yang ditunjukan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa keadaan memprihatinkan
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terjadi di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupten Gunungkidul. Instruksi dan perintah atas
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penanganan penyebaran Covid-19 di DIY, masih belum dapat diterima secara merata oleh
masyarakat di DIY. Terutama pada wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan peta warna merah,
karena teridentifikasi kurangnya sosialisasi atas penanganan Covid-19 dan penerapan protokol
Kesehatan hingga ke masyarakat pedesaan.
Kemudian, pada Kota Yogyakarta terlihat dalam peta diatas menunjukan keadaan risiko
tinggi tersebar dibeberapa wilayah, terutama yang menjadi tujuan wisatawan untuk melakukan
perjalanan wisata di Yogyakarta. Wilayah-wilayah tersebut menjadi berisiko karena terdapat
pelanggaran-pelanggaran terkait penerapan protokol Kesehatan dan kurangnya menjaga
ketertiban sekitar dengan model wisata berkerumun. Inilah yang menjadi permasalahan wilayah
Kota Yogyakarta yang belum dapat diantisipasi dengan optimal oleh Pemerintah Daerah dalam
penanganan penyebaran Covid-19.
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Penyebaran Covid-19 saat ini sudah tidak mampu dibatasi oleh sekat wilayah, sehingga
usulan sudah tidak mungkin dilakukan oleh 1 wilayah tertentu saja, tetapi sudah harus ditentukan
secara nasional. Dalam hal ini, mengacu pada Pasal 9 ayat (2) Permenkes No. 9 Tahun 2020,
pemerintah daerah harus memiliki peran dengan dilibatkan oleh Pemerintah Pusat dalam
memastikan kesiapan daerah melaksanakan PSBB, terutama dalam ketersediaan kebutuhan hidup
dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan
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operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan.

Sumber: Satpol-PP DIY tahun 2020

Grafik 4.3. Data Satpol-PP terkait Pelanggaran Protokol Covid-19 di DIY tahun 2020
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Pada grafik 4.3. terlihat Pelanggaran Protokol Kesehatan di DIY Masih Tinggi,
Pelakunya Sebagian Besar Anak Muda. Dalam kurun waktu dua pekan, yakni 1-15 Oktober
2020, terdapat 3.782 orang yang menjadi pelanggar protokol kesehatan di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Hal itu menunjukkan pelanggaran protokol kesehatan di DIY masih tinggi. Apabila
pemerintah daerah menyatakan ada ketidaksiapan dari salah satu aspek tersebut, maka
Pemerintah Pusat wajib menyediakannya. Terlepas dari semua itu dengan adanya kesadaran diri
sendiri akan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci
tangan menggunakan sabun atau hand-sanitizer, menjaga jarak, dan tidak berkerumun sudah

DI

Y

termasuk dalam memutus tali rantai penyebaran covid-19.
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4.2. Arah Rekomendasi Kebijakan

Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam penanganan dan pemulihan kondisi pandemi

DP

Covid-19, terutama dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
dengan berbagai level dan skala, mulai dari Skala Mikro, Level 3 sampai Level 4, Level Darurat
hingga PPKM Jawa-Bali. Tentunya, upaya ini dilakukan sebagai bentuk preventif pemerintah
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terhadap masyarakat, agar tidak semakin meluas kasus penyebaran Covid-19. Oleh karena itu,
dalam kajian kebijakan mengenai situasi pandemi Covid-19 diperlukan usulan kebijakan yang
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dapat memberikan dampak yang bertahap dan signifikan terhadap masyarakat saat ini, terlebih
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yang berdampak pada kondisi kerawanan sosial dan potensi konflik.
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Tabel 4.4. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa
Yogyakarta Terhadap Kerawanan Sosial Politik dan Potensi Konflik

No.

1.

Dasar Usulan Kebijakan

Membentuk
Penyampaian
Pintu
Kebijakan,

Lembaga/Badan
Informasi

terkait
Situasi

Satu

Institusi/OPD

Segmentasi

Penanggungjawab
-

Gubernur DIY

-

Satgas

Peraturan,
dan

Tugas Pokok

Menyampaikan

informasi Kebijakan,

Covid-19 terkait Pandemi Covid-19 Keamanan dan
secara terbuka;

DIY

Data

-

Kominfo DIY

Informasi Pandemi Covid-19 di

-

Kesbangpol DIY

Menyeleksi
Informasi/Berita yang akan

DIY.

dikonsumsi oleh masyarakat
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Ketertiban

secara publik;
Menyiapkan
kebijakan

aturan,
dan

sanksi

sebagai upaya penegakan
hukum

bagi

pelanggar

peraturan;

yang

Gubernur DIY

-

Dinas Kesehatan memastikan

mengakomodir 3T (tracing,
testing and treatment) kepada

DIY
-

masyarakat sebagai Jaminan

Menjamin

dan Kebijakan,

Y

Lembaga/Layanan

-

seluruh Pelayanan

DI

Membentuk

masyarakat

di

DIY Publik,

Satgas Covid-19 mendapatkan
DIY

Pelayanan tracing, testing

Kesehatan, Kenyamanan dan

and

treatment

secara

mudah.

DP

Ketertiban di DIY.

dan

akses Kesehatan
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2.

Membentuk
yang

Lembaga/Badan
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Menyiapkan titik lokasi

-

mengurusi/menampung

para survivor Covid-19 dari
keluarga
ditinggal

dan

anak

-

yang

strategis

dalam

upaya

pelayanan

yang

dapat diakses oleh setiap
masyarakat di DIY.

Dinas

Sosial Mendata dan memastikan Kebijakan,

DIY

keluarga

DP3AP2 DIY

survivor Covid-19 hingga Kemanan dan

yang

dan

anak Sosial,

ke wilayah pedesaan atau Ketertiban

orang-tuanya

padukuhan.

meninggal (yatim, piatu dan
Menyiapkan

yatim-piatu) akibat terpapar

tempat/lokasi

Covid-19.

penampungan

survivor

Covid-19 sebagai upaya
mengantisipasi
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meningkatnya

angka

gelandangan,

anak

jalanan

dan

kekerasan

terhadap anak.

-

Bappeda DIY

Memberikan

memberikan jaminan terhadap

-

Kesbangpol DIY

alternatif

aktivitas Ekonomi,

aktivitas ekonomi masyarakat,

-

Disnakertrans

ekonomi

terhadap Sosial

DIY

masyarakat, pelaku seni

pelaku seni-kebudayaan dan
pariwisata agar tetap dapat

-

memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat di DIY.

-

Diskop UMKM kebudayaan

upaya Kebijakan,

Y

yang

dan

DI

Kebijakan

DIY

pariwisata

Dinas

memenuhi

RD

Membuat

agar

dapat

kebutuhan

DP

Kebudayaan DIY ekonomi.

Menyiapkan wadah kreasi
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atau aktivitas ekonomi
lain yang lebih tertib
dalam penyebaran Covid19 dengan menginisiasi

et

program-program

padat

karya disetiap Organisasi
Pemerintah
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4.

Daerah

di

DIY.

Berikut adalah skenario usulan atau rekomendasi kebijakan yang dirancang dalam
mengantisipasi kerawanan sosial dan potensi konflik yang terjadi di tengah masa pandemi
Covid-19: Pertama, diperlukan kebijakan vertikal yang bersumber dari satu Badan atau
Lembaga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pandemi
Covid-19. Hal ini diharapkan dapat menjadi satu sumber informasi bagi masyarakat perkotaan
hingga ke wilayah pedesaan dengan diakomodir oleh tim khusus penanganan pandemi Covid-19
tanpa didasari kepentingan oleh pihak-pihak tertentu. Komunikasi Publik pada Pemerintah yang
transparan, konsisten, dan narasi serius memegang peran penting selama masa pandemi Covid97

19. Menindak-tegas badan, lembaga, media massa dan organisasi masyarakat tertentu yang
membuat dan menyebarkan informasi dan berita tidak benar atau ‘hoaks’ secara publik terkait
dengan informasi pandemi Covid-19 yang memunculkan kekhawatiran dan ketakutan
masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan ketentraman secara
psikologis bagi masyarakat, ketika melakukan aktivitas sosial, mengakses fasilitas kesehatan,
serta mengakses dan mengkonsumsi informasi dari media cetak maupun media online.
Penelusuran kontak penyampai informasi secara komprehensif perlu diterapkan, sehingga data
yang terhimpun dapat berguna untuk menerapkan strategi pencegahan informasi penyebaran
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Covid-19 yang tidak terkendali.

Kedua, terkait penggunaan istilah pembatasan sosial dalam masyarakat ditengah-tengah masa

RD

pandemi Covid-19. Ini sangat penting dalam penyamapian informasi terkait kebijakan dan
penerapan aturan dalam masyarakat, karena pemilihan istilah yang sulit dipahami oleh

DP

masyarakat awam dapat menyebabkan pesan dan himbauan atas kebijakan tidak dapat tercerna
dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan istilah dan singkatan terkait kebijakan sering dijadikan
bagian dari guyonan dan plesetan, bahkan juga tak jarang menjadi sebuah istilah yang membuat
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kesan menakutkan dan sumber kekhawatiran dalam masyarakat. Penggunaan istilah lokal dapat
menjadi alternatif di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya akan istilah kearifan lokalnya dan
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memungkinkan dapat disepakati untuk diterapkan. Hal ini sebagai upaya meminimalisir tingkat
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Covid-19.
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kekhawatiran masyarakat, kerawanan sosial, situasi wilayah mencekam terhadap situasi pandemi

Ketiga, memberikan jaminan terhadap masyarakat atas hak aktivitas sosial-ekonomi
dengan menyiapkan skema penerapan protokol kesehatan yang jelas terhadap masyarakat, pelaku
usaha, pelaku seni-kebudayaan dan pariwisata. Selama ini, kebijakan yang dibentuk pemerintah
membuat masyarakat berfikir aturan yang dikeluarkan bersifat tidak serius, karena belum dapat
menjelaskan secara rasional alasan kebijakan yang diterapkan. Hal ini menyebabkan tingkat
kerawanan sosial dan potensi konflik sangat mudah terjadi, sehingga perlu memberikan solusi
yang dapat diterima oleh masyarakat ketika memberlakukan kebijakan yang dikeluarkan.
Tentunya, dengan upaya kebijakan yang rasional dapat diterima masyarakat dalam membatasi
aktivitas ekonomi tersebut, harapannya menjadi sumber bangkitnya semangat dalam
menanggulangi krisis yang dihadapi masyarakat dalam situasi pendemi Covid-19 saat ini.
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Keempat, terkait pelayanan publik, layanan kesehatan yang efektif dan layanan
pengaduan kasus penyebaran Covid-19 sangat diperlukan hingga mengakomodir ke wilayah
pedesaan oleh pemerintah, sehingga meminimalisir terjadinya sentimentil antar sesama
masyarakat, ketika terjadi kasus terpapar Covid-19. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk saling
peduli antar sesama masyarakat dan menghindari situasi kerawanan sosial dan potensi konflik
yang terjadi. Model seperti ini sudah dilakukan oleh beberapa wilayah dengan menginisiasi
shelter isolasi dan karantina mandiri pada sebuah desa. Namun, perlu digencarkan lagi upaya
tersebut agar setiap wilayah terdapat turut berperan dalam menanganggulangi penyebaran Covid-
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19.

Penyusunan kebijakan berdasarkan ilmu epidemiologi, seringkali akan mencapai kebenaran

RD

lebih cepat dari pada pejabat resmi pemerintahan. Tidak seharusnya mengabaikan pernyataan
sains yang empiris dalam situasi yang membutuhkan adaptasi tinggi serta. Perlu diingat bahwa

DP

urgensi krisis mengharuskan eksperimen berjalan lebih cepat dari kesimpulan ahli dan laju
kepastian birokrasi. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan menjadi sebuah
penuntun dan penentu nasib warganya. Efektivitas perubahan perilaku masyarakat Indonesia
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perilaku dalam badannya sendiri.
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mungkin memberikan dampak yang tidak signifikan, jika pemerintah tidak ada perubahan

Perilaku anti-sains dan menutupi data, sementara mengharapkan orang lain tidak menulari
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virus ataupun penyakit adalah perilaku yang kurang bijaksana. Kebanyakan orang Indonesia,
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termasuk masyarakat di DIY yang tertular Covid-19 tidak terjamin akan mendapatkan tes,
apalagi perawatan medis atau pengawasan. Jika pemerintah tidak benar-benar memastikan
strateginya berjalan, maka korban akan terus bertambah. Sebagai penentu strategi penanganan
pandemi Covid-19, perjuangan kita melawan Covid-19 adalah pengalaman yang belum pernah
terjadi sebelumnya, bahkan ilmu kesehatan sekalipun tidak mempunyai solusi absolut. Maka,
jalan satu-satunya adalah mengambil alternatif kebijakan yang efektif dan mempelajari negaranegara lain yang lebih sigap menghadapi situasi ini. Pada akhirnya, pandemi Covid-19 ini
bukanlah semata-mata krisis kesehatan melainkan juga krisis pemerintahan nasional dan global,
sehingga dibutuhkan kerjasama nyata lintas ilmu dan lintas batas.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Salah satu problem besar yang harus diselesaikan dewasa ini ialah Pandemi Covid-19.
Kebijakan-kebijakan yang tepat dari pemerintah sangatlah diperlukan untuk menangani kasus
ini. Disisi lain bukan hanya kebijakannya yang tepat melainkan dalam pengimplementasiannya.
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Salah satu perangkat yang berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan ialah

DI

Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah tingkatan pemerintah yang lebih tahu akan
kondisi daerah serta masyarakatnya. Secara administratif Pemerintah Daerah khususnya Daerah

RD

Istimewa Yogyakarta sudah melakukan pengimplementasian dalam penanganan Covid-19 yaitu
dengan karantina wilayah sesuai apa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya

DP

meminimalisis terciptanya kerawanan sosial dan potensi konflik.

Begitu pula dengan adanya surat-surat edaran guna pencegahan dan penanganan Covid-19.
Tentu hal tersebut dikeluarkan atas dasar hukum yang jelas dan tidak menyalahi aturan, yang
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mana ini menggambarkan kebijakan yang ada sesuai dengan azas hukum administrasi daerah.
Namun terdapat hal yang perlu diperbaiki yaitu dalam pengambilan keputusan dan perancangan
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dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan

et

perundang-undangan yang menurut hirarki di atasnya, yang mana secara hukum lebih mengikat
masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat akan lebih tinggi. Sementara dari perancanaan dan
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pelaksanaan kebijakan agar lebih bisa merata khususnya dalam penginformasian dan ketepatan
sasaran karena dua hal tersebut merupakan faktor-faktor penting terimplementasinya suatu
kebijakan yang tepat.

Atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu
sinergisitas dari berbagai pihak, mulai dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan setiap
elemen masyarakat. Peran serta dalam penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 tersebut
sangat diperlukan sebagai upaya untuk meminimalisir kerawanan sosial dan potensi konflik yang
terjadi dalam masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya yang dilakukan secara vertikal
oleh Pemerintah Daerah, perlu model pengakomodasian informasi yang tepat, terutama cara
penyampaian aturan dan kebijakan secara humanis agar dapat diterima oleh masyarakat ditengah
situasi yang sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi Covid-19 ini.
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Dengan demikian, tingkat kerawanan sosial dan potensi konflik yang terjadi selama masa
pandemi Covid-19 secara umum dapat tergambar pada penjelasan kajian kebijakan diatas, bahwa
segala sesuatu dan potensi tetap akan terjadi tidak hanya pada masa pandemi Covid-19, tetapi
juga pada situasi bencana non-alam lainnya. Oleh karena itu, perlu evaluasi atas
pengimplemantasian kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya
penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih siap
untuk menghadapi situasi penyebaran wabah atau kondisi bencana lainnya.
Dampak kerawanan sosial karena Covid hendaknya dilihat komprehensif (dari segi

Y

kesehatan, ekonomi, sosial, politik dan kebijakan). Karena pola peningkatan kasus Covid di DIY

DI

masih membutuhkan monitoring dan penyiapan kebijakan dalam jangka-panjang, sehingga perlu
upaya dalam melakukan minimalisir penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas. Intensitas
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3T (testing, tracing, treatment) menentukan pola penanganan Pandemi secara lokal maupun
nasional. Kerawanan sosial dan potensi konflik perlu diantisipasi dengan melakukan pelacakan

DP

terhadap keluarga korban Covid-19 dan lingkungan yang terdampak kedepannya.
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5.2. Saran

Kajian kebijakan pandemi Covid-19 terhadap kerwanan sosial dan potensi konflik di Daerah
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Istimewa Yogyakarta ini, tentunya masih memerlukan masukan dari pihak-pihak Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) terkait, untuk penyempurnaan narasi dan arah kebijakan pemerintah
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dalam menangani isu penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Sinergi antar pihak dalam
upaya memutus penyebaran Covid-19 terus digencarkan dengan pengawasan yang optimal dari
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setiap kalangan dengan harapan agar situasi pandemi Covid-19 ini segera berakhir. Saran dan
masukan terkait kajian kebijakan pandemi Covid-19 dapat menjadi dasar membangun narasi
kajian sejenisnya, terutama kaitannya dengan kondisi kerawanan sosial dan potensi konflik
dalam kehidupan masyarakat.

Secara kewilayahan, kajian kebijakan pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta
menunjukan keadaan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang
cenderung mengalami ketidak-biasaan pada setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Maka dari itu, dalam pembahasan kajian ini, dari tim kajian berusaha menunjukan
keadaan dan kondisi yang terjadi, selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sasaran atas
konsentrasi kajian kebijakan pandemi Covid-19 merujuk pada ketidakberdayaan masyarakat
dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi dalam keadaan krisis Kesehatan yang terjadi.
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Kajian kebijakan pandemi Covid-19 terhadap situasi kerawanan sosial dan potensi konflik di
Daerah Istimewa Yogyakarta harapannya dapat memberikan gambaran sesuai kebutuhan pihak
terkait dalam hal pembentukan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Sehingga, perlu
keterbukaan dan kerjasama antar pihak, seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait,
ketika kajian-kajian seperti ini memerlukan data dan informasi yang dapat mendukung sebuah
kajian. Karena pada dasarnya, kajian ini berusaha melihat kondisi pada pemerintah yang luput
dari jangkauan untuk diakomodasi kebutuhan dan harapan-harapan yang diperlukan untuk
menciptakan situasi yang lebih baik kedepannya.
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Dengan demikian, perlu ada tindak lanjut dan kajian yang lebih mendalam terkait dengan
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situasi sosial, ekonomi, kesehatan, pengetahuan, akses layanan publik kaitannya dengan
kebijakan menanggulangi dan mengantisipasi keadaan yang semakin krisis akibat pandemi
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Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta kedepannya. Karena tentunya masih banyak
kerawanan-kerawanan dan potensi kaitannya dengan keadaan sosial-ekonomi akibat kondisi
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tertekan, kegelisahan dan kekhawatiran selama pandemi Covid-19 yang masih belum
teridentifikasi. Salah satunya adalah keadaan keluarga yang ditinggal meninggal oleh Ibu atau
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Bapaknya karena Covid-19. Nasib anak-anak seperti ini juga perlu perhatian dari pemerintah,
karena bisa jadi ancaman terlantar dan pengemis akan menjadi masalah baru yang muncul pasca
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pandemi Covid-19 berakhir.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan situasi yang lebih baik dan kondusif, Pemerintah Daerah
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perlu melakukan sinergisitas yang intensif dengan masyarakat dan kalangan Lembaga swadaya
masyarakat demi membaiknya situasi pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal
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yang perlu diperhatikan bahwa, tingkat kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan,
meningkatkan kesadaran akan sisi kesehatan sangat penting dalam melakukan aktivitas sosial
dan ekonomi. Edukasi terkait kesadaran akan menjaga antar sesama kesehatan sangat begitu
penting, terutama pada wilayah-wilayah yang sering tidak terjamah sosialisasi kesehatan oleh
pemerintah.
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