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BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dunia dibuat heboh sekaligus dikejutkan dengan wabah virus
Corona awal tahun 2020 ini yang sekarang ini familiar kita sebut
virus Covid-19, virus ini kemudian diberitakan menginfeksi hampir
seluruh negara di dunia. WHO Semenjak Januari 2020 telah
menyatakan dunia masuk kedalam darurat global terkait virus ini.
Di Indonesia, Pemerintah RI telah menerbitkan peraturan dan

DI

Y

menetapkan status darurat bencana mulai tanggal 29 Februari2020
hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlahwaktu

RD

91 (sembilan puluh satu) hari. Berbagai upaya telah dilakukan
pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini, seperti
yang kita sama-sama ketahui dengan mensosialisasikan gerakan

DP

Social Distancing. Konsep ini menjelaskan bahwa untuk dapat
mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19

ia
t

seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya
minimal 2 (dua) meter, dan tidak melakukan kontak langsung

ar

dengan orang lain, menghindari pertemuan massal.

et

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang tidak terlepas
dari keganasan Covid-19 ini, terutama pada tiga sektor ekonomi,
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kr

kesehatan dan sosial. Kita bisa melihat bahwa dampak ekonomi dari
pandemi Covid-19, seperti: aktivitas ekonomi yang kacau, babakbelurnya Korporasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM), PHK
terhadap karyawan dan jumlah masyarakat miskin baru meningkat;
penerimaan pajak pemerintah pusat dan daerah yang menurun
bahkan diangka yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah, dan
masuknya

indonesia

kejurang

resesi

diakibatkan

indikator

pertumbuhan ekonomi yang minus dalam 3 (tiga) kuartal terakhir.

1

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan
penyebaran

wabah

Covid-19.

Partisipasi

masyarakat

dalam

penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting,
masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga
sebagai subjek penanganan Covid-19. Setidaknya ada tiga alasan
yang mendasari argumentasi bahwa peran serta masyarakat
menjadi kunci utama penanganan pandemi.
Pertama, masyarakat adalah kekuatan fundamental dalam

Y

mengawal kebijakan negara, kepentingan dan hak publik. Kedua,
menata

ketidakteraturan

kebijakan

DI

masyarakat adalah aktor alternatif yang dapat berperan dalam
publik.

Disamping

itu,

RD

masyarakat juga dapat menjadi alat kontrol terhadap berbagai
kebijakan yang mungkin dinilai belum tepat. DIY memiliki memori

DP

yang seakan terulang kembali dimana tingkat perekonomian
mengalami penurunan,seperti yang terjadi pada tahun 2006 dan
2010 yang saat itu terjadi bencana Gempa Yogya dan erupsi Gunung
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t

Merapi. DIY mendapat pujian yang luar biasa dari berbagai pihak
baik dalam maupun luar negeri, karena mampu menyelesaikan

ar

proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana hanya dalam

et

waktu tidak sampai 3 (tiga) tahun, yaitu 2,5 (dua komalima) tahun.
Solidaritas rakyat DIY adalah kuncinya dan tidak terlepas dari peran

Se
kr

serta dan kolaborasi yang luar biasa antara pemerintah dan
masyarakatnya. Apabila kita melihat pada kasus musibah pandemi
saat ini, tidak jauh berbeda dengan 2 (dua) bencana sebelumnya
yaitu potensi masyarakat yang peduli Covid- 19 luar biasa besar dan
masif. Berbagai lembaga saling membantu, seperti “dinding peduli”,
“beli produk tetangga”, dan berbagai program solidaritas lainnya
yang bahkan diinisiasi setingkat RT, takmir masjid, dan tidak sedikit
bantuan itu langsung dari personaltokoh masyarakat.
Keadaan ini ditambah dengan fakta bahwasannya lembaga sosial
secara umum mendapat lonjakan donasi yang cukup besar

2

dari sebelumnya dimasa pandemi sekarang. Fakta-fakta tersebut
dapat kita katakan sebagai modal sosial rakyat DIY yang tumbuh
dimasa pandemi saat ini. Partisipasi masyarakat mengacu pada
penciptaan

peluang

yang

memberikan

ruang

bagi

anggota

masyarakat untuk secara aktif terlibat dan untuk menarik manfaat
dari kegiatan yang dikuti. Dalam hal ini, masyarakat dapat
merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran
Covid-19. Gagasan partisipasi masyarakat ini mirip dengan prinsip

Y

pembangunan berbasis masyarakat, di mana anggota masyarakat

DI

memobilisasi diri mereka sendiri dan memikul tanggung jawab
dalam penanganan Covid-19 ini.

RD

Partisipasi bisa dihasilkan melalui proses pemaksaan, namun
pada akhirnya akan menghilangkan arti partisipasi itu sendiri.

DP

Partisipasi masyarakat yang baik dalam penanganan penyebaran
Covid-19 tentu dilakukan dengan sukarela, karena merasa masingmasing individu mempunyai tanggung jawab untuk kepentingan
Pemerintah

memerlukan

tidak

bisa

ia
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bersama.

partisipasi

dari

bekerja

semua

sendirian,

komponen

tetapi

masyarakat,

ar

termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat

et

lainnya. Partisipasi masyarakat dalam menangani penyebaran
Covid-19 sangat diperlukan, yakni dengan mengikuti aturan yang
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kr

ditetapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti tetap
di rumah, menjaga jarak, menggunakan masker, rajin cuci tangan
dan menerapkan pola hidup sehat. Hal ini perlu dilakukan guna
memutus mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19.
Dalam banyak kajian kita mendapati fakta bahwa daerah atau
sebuah distrik yang berhasil menghadapi pandemi ditandai dengan
pertama, kepemimpinan politik yang responsif. Kedua, otoritas
medis disertai dengan kebijakan kesehatan publik (public health
policy) yang memadai. Ketiga, terdapat kesadaran dan partisipasi
masyarakat sipil yang tinggi. Modal terbesar yang diperlukan
sejatinya adalah bagaimana mentransformasikan
3

masyarakat sipil menuju kesadaran dan solidaritas kolektif.
Kemudian, kita melihat adanya masalah yang diakibatkan oleh
pandemi ini yaitu pada sektor ekonomi dan sosial. Korban
terdampak dari akibat pandemi ini merata hampir diseluruh lapisan
masyarakat,

sedangkan

kemampuan

pemerintah

baik

di

pemerintahan pusat dan daerah berkurang 50% (lima puluh persen)
lebih dari itu.
Proses pemulihan ekonomi tentunya membutuhkan waktu

Y

yang tidak sebentar, hal ini ditambah dengan ketidak pastian kapan

DI

wabah ini berakhir. Maka diperlukan suatu bentuk solusi kebijakan
dari pemerintah yang tepat dan juga peran serta masyarakat yang

RD

aktif dengan tatanan yang sudah mengakar di bangsa ini yaitu
gotong-royong atau bahasa lainnya yaitu berjamaah. Agar efek luar

DP

biasa yang disebabkan oleh pandemi ini dapat teratasi walaupun
tidak instan tapi perlahan namun pasti. Sehingga pemetaan

ia
t

partisipasi masyarakat DIY menjadi sebuah keharusan.

ar

1.1 RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan maka

et

rumusan permasalahan dalam pekerjaan ini:

Se
kr

a. Bagaimana peran serta elemen - elemen masyarakat yang
ada di DIY dalam menghadapi pendemik covid 19 ini?

b. Bagaimana peta aprtisipasi rakyat di DIY dalam menghadapi
pandemik covid 19?

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan “Kajian Kebijakan Peran Serta ElemenElemen Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19” adalah untuk
memetakan partisipasi rakayat DIY di masa pandemi, sebagai modal
sosial rakayat DIY. Sebab dengan terpetakannya berbagai

4

bentuk partisipasi masyarakat, ini dapat menjadi bahan pembuatan
kebijakan untuk mempercepat proses stabiliasasi akibat dampak
pandemi Covid-19 di DIY.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan “Kajian Kebijakan Peran Serta
Elemen-Elemen Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19” adalah
untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah

Y

Daerah DIY guna mendukung dan memperkuat partisipasi rakyat

RD

pandemi dan dampak ekonomi-sosialnya.

DI

di DIY sebagai modal sosial rakyat DIY dalam rangka mengatasi

DP

1.3 TAFSIRAN KERANGKA ACUAN KERJA
Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diberikan kepada konsultan,
kami memberikan pandangan bahwa kerangka acuan kerja

ia
t

tersebut secara umum sudah cukup lengkap dan jelas. Penjabaran
serta uraian pada kerangka acuan kerja sudah dapat memberikan

ar

petunjuk yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh tim
penyusun. Berdasar dari pemahaman terhadap kerangka acuan
(KAK)

yang

et

kerja

diberikan,

konsultan

perencana

hendak

Se
kr

menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.3.1. Latar Belakang
Latar belakang yang dijabarkan dalam KAK sudah cukupjelas
bagi

konsultan

perencana,

didalamnya

sudah

cukup

mewakili latar permasalahan yang menjadi pokok penelitian
sehingga tidak ada hal yang dipermasalahkan dari bagian
tersebut.
1.3.2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dalam kerangka acuan kerja (KAK) sudah
dijabarkan dengan jelas sehingga konsultan perencana
dapat memiliki gambaran tentang hal-hal yang
5

akan disusun kedepannya. Secara umum maksud dan
tujuan yang dapat kami pahami adalah merumuskan
rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Daerah DIY guna
mendukung dan memperkuat partisipasi rakyat di DIY
sebagai modal sosial rakyat DIY dalam rangka mengatasi
pandemi dan dampak ekonomi-sosialnya.
1.3.3. Sasaran
Saran telah tertulis jelas didalam KAK sehingga konsultan

Y

perencana dapat memiliki gambaran tentang hasil akhir

DI

akan ditujukan kepada pihak-pihak didalam sasarantersebut
sebagai berikut;

RD

a. Pelaku ekonomi rakyat (UMKM dan Koperasi) serta
organisasi atau komunitas bisnis terkait;

DP

b. Pelaku sosial kemasyarakatan (keagamaan seperti masjid
dan gereja; lembaga sosial; lembaga pendidikan dan
lembaga terkaitnya);

ia
t

c. Desa/ kalurahan atau kampung tangguh Covid-19 di DIY;
d. Pemerintah Pusat; Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota se-

ar

DIY; yang terkait dengan Pandemi dan dampak ekonomi –

et

sosial.
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1.3.4. Ruang Lingkup Penyusunan Kajian Kebijakan
Berdasarkan penjelasan pada kerangka acuan kerja (KAK),
maka konsultan perencana membuat kesimpulan bahwa
lingkup kegiatan dari pekerjaan ini sebagai berikut:

a. Penyusunan hasil akhir berupa laporan tentang kajian
kebijakan peran serta elemen-elemen masyarakat pada
masa pandemi Covid-19;
b. Pelaksanaan

rapat-rapat

penyusunan

melibatkan tim penyusun dari

pihak

melaksanakan

Discussion

Focus

Goup

yang

konsultan,
(FGD)

bersama stakeholders dan pemangku kepentingan
6

terkait, sehingga

melalui

rapat-rapat

dan

tersebut, diperoleh data-data serta pandangan

FGD
yang

diperlukan;
c.

Penyerahan

hasil

pekerjaan

sesuai

waktu yang

ditentukan dalam kontrak;
d. Tim

penyusun

memiliki

memperbaiki dan

kewajiban

untuk

menyempurnakan

hasil

pekerjaan setelah mendapatkan masukan dari

Y

pihak-pihak terkait;
merupakan dokumen,

DI

e. Hasil akhir pekerjaan berupa kajian kebijakan yang
dalam bentuk laporan tertulis
peran

RD

yang berisi uraian kajian secara teknis tentang

serta elemen-elemen masyarakat pada masa pandemi
f.

DP

Covid-19;

Membuat laporan akhir pekerjaan yang memuat segala
gambaran proses penyusunan kajian kebijakan;

ia
t

g. Penyusunan kajian kebijakan dengan melaksanakan;
1) Studi kepustakaan;

ar

2) Penyusunan

rancangan

pelaksanaan,

meliputi;

et

identifikasi masalah metodologi, dan konsep analisis;
dan

Se
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3) Pengumpulan data dan informasi terkait pekerjaan
yang serta melakukan pengolahan data dan analisis
serta perancangan tujuan, sasaran, arah kebijakan,
strategi, indikasi program;

h. Dilaksanakannya rapat-rapat, Focus Group Discussion
(FGD)

menghadirkan

narasumber

akademisi

yang

kompeten; dan
i.

Hasil pekerjaan berupa laporan pendahuluan, laporan
akhir, agar lengkap diterima.
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1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Penjelasan dalam KAK sudah sangat rinci dan jelas. Penyusunan
ini nanti akan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Pendahuluan,
Kajian Teori dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis peraturan
terkait, Pembahasan dan arah rekomendasi kebijakan, dan Penutup.
Sistematika ini merupakan hal rigid yang harus diikuti oleh tim
penyusun.

Y

1.5 DATA PENUNJANG REFERENSI HUKUM
Data penunjang referensi hukum telah ditulis secara cukup

DI

lengkap didalam KAK, dimana data penunjang yang dapat dijadikan
dasar meliputi Undang-undang dasar, UU, Peraturan Presiden,

mendukung

menambah
pada

Kajian

refrensi

lain

Kebijakan

DP

dimungkinkan

RD

Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur dan
yang

relevan

Pemetaan

dan

Partisipasi

Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di DIY.

ia
t

1.6 KELUARAN
Penjelasan tentang keluaran pada KAK sudah cukup jelas bagi

ar

konsultan perencana. Konsultan perencana perlu memenuhi apa

et

yang sudah ditentukan dalam KAK. Keluaran tersebut meliputi:
a. Laporan Pendahuluan 5 buku, CD soft copy 2 (dua) buah; dan

Se
kr

b. Laporan Akhir 10 buku, CD soft copy 5 (lima) buah.

1.7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Waktu pelaksanaan Kajian Kebijakan Pemetaan Partisipasi
Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di DIY
Tahun 2020, secara keseluruhan dilaksanakan pada tanggal 1
Oktober sampai dengan 30 November 2020 selama 60 hari kalender
2 (dua) bulan.
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1.8 PERSONIL
Syarat-syarat

personil

yang

berhak

turut

serta

dalam

penyusunan “Kajian Kebijakan Pemetaan Partisipasi Masyarakat
Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di DIY” telah dijelaskan
dalam KAK. Melalui hal tersebut, pihak konsultan telah menyiapkan
personil sesuai dengan kebutuhan.

Y

1.8.1. Syarat Tim Kajian Pengawasan Dan Tenaga Pendukung
Mengenai syarat tim kajian pengawasan telah

DI

disebutkan didalam kerangka acuan kerja dengan cukup
jelas sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari tim

RD

konsultan.

DP

1.8.2. Laporan
Beberapa laporan yang perlu tim siapkan sebagai
kewajiban dalam kerjasama ini telah disebutkan dengan
jelas didalam KAK, secara garis beras terdapat 2 (dua)
a. Laporan

ia
t

laporan utama, yaitu;

Pendahuluan

memuat

tafsiran

Term

Of

ar

Reference / Kerangka Acuan Kerja, metodologi dan

et

rencana kerja. Laporan harus diserahkan pada 15 (lima
belas) hari kalender tanggal 16 Oktober 2020 sejak SPMK

Se
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diterbitkan, sebanyak 5 (lima) buku Laporan.

b. Laporan

Akhir

memuat

keseluruhan

isi

Laporan,

diserahkan pada 60 (enam puluh) hari kalender tanggal
30 November 2020 sejak SPMK dikeluarkan, sebanyak 10
(sepuluh) buku Laporan.
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1.9 METODOLOGI PENELITAN
Metodologi penelitian pada Kajian Kebijakan Pemetaan Partisipasi
Masyarakat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di DIY dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1.9.1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif
dimaksudkan agar dari penelitian ini diperoleh pemahaman

Y

makna yang lebih mendalam dengan realitas yang kompleks.

DI

Sementara itu pendekatan deskriptif bertujuan agar dapat
menggali dan mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan

RD

isu penelitian dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu penentuan sampel, dilakukan dengan nonsampling dengan teknik purposive

sampling

DP

probability

(Bouma, 1993). Maksud dari purposive adalah sampel dipilih
dengan kriteria tertentu yang telah dipertimbangkan dengan

ia
t

cermat. Sampel yang berupa lokasi maupun narasumber yang
dipilih oleh peneliti diyakini dapat membantu memberikan

ar

informasi untuk menjawab tujuan penelitian.
Dalam penelitian ini, terdapat tiga isu utama; sosial,

et

ekonomi, dan kesehatan dalam lingkup masyarakat. Isu sosial

Se
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mencakup isu keagaamaan, pendidikan dan peran ormas/CSO.
Isu ekonomi meliputi UMKM, Koperasi, dan sector penting
ekonomi masyarakat. Terakhir isu kesehatan lebih melihat
kepada penerapan protokol kesehatan dan antisipasi Covid-19
dari sudut sisi kesehatan.

1.9.2.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data
yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, salahsatunya
dengan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data
10

yang berasal dari luar obyek penelitian, dapat diperoleh dari
dokumen, hasil penelitian sebelumnya, maupun media yang
kredibel. Berikut beberapa cara pengumpulan data yang akan
digunakan pada penelitian ini:
1.9.3.

Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan kepada aktor-aktor dari
elemen

masyarakat,

desa/kelurahan,

dalam

tokoh

hal

keagamaan,

ini

yaitu;

tokoh

kepala

masyarakat,

Y

organisasi masyarakat, pada tataran masyarakat yaitu Desa

Focus Group Discussion (FGD)

Secara umum FGD atau

RD

1.9.4.

DI

Tangguh (Destana).

Diskusi Kelompok

terarah

DP

dilakukan untuk memperoleh masukan maupun informasi
mengenai permasalahan yang bersifat spesifik. Penyelesaian
tentang masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah

ia
t

masukan diperoleh dan dianalisa. FGD dilakukan kepada
tokoh-tokoh sentral Yogyakarta, dinas terkait, universitas,

ar

lembaga usaha, dan media yang merupakan elemen dari

Dokumen Kajian Sebelumnya

Se
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1.9.5.

et

pentahelix penanggulangan bencana Covid-19.

Beberapa data sekunder diambil dari kajian sebelumnya,

yaitu; Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana yang saat ini masih
dalam proses penyelesaian pada BPBD DIY dan Kajian Profil
Desa Tangguh DIY 2020 dari BPBD DIY (telah selesai
dilaksanakan). Di samping itu, data sekunder diambil dari
dokumen-dokumen yang dirilis oleh institusi pemerintah yang
berwenang

dalam

penanggulangan

Covid-19

di Daerah

Istimewa Yogyakarta.
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1.9.6.

Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan
dengan beberapa tahapan, yaitu; reduksi data, organisasi data,
labelisasi data, pengelompokkan data dan terakhir adalah
interpretasi data. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan
yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian.

1.9.7.

Keluaran Yang Dihasilkan

Y

Adapun Keluaran dalam kegiatan ini adalah :

DI

1) Laporan Pendahuluan .

1.9.8.

Jangka Waktu

RD

2) Laporan Akhir

Tabel 1 Jadwal pelaksanaan pekerjaan
Uraian Pekerjaan

Waktu Pelaksanaan

DP

No

ia
t

Bulan I

Persiapan

2.

Pengumpulan Data Tahap 1

3.

Evaluasi

4.

Rapat-rapat

5.

Laporan Pendahuluan

6.

Pengumpulan Data Tahap 2

7.

Analisis Data

8.

Rapat-rapat

9.

Finalisasi Hasil Penyusunan

2

3

4

1

2

3

4

Se
kr

et

ar

1.

1

Bulan II

10. Konsultasi
11. Laporan Akhir
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12. FGD
13. Penyerahan Hasil Kajian

Untuk mendapatkan pemetaan partisipasi masyarakat DIY
dalam masa pandemi ini, maka diperlukan operasional data dari
grafik diatas. Ada 3 (tiga) konsep utama yaitu institusi, social

1 Bagan Tiga Kekuatan Sosial yang berpengaruh di masyarakat

et

Gambar

ar

ia
t

DP

RD

DI

Y

network dan cognitive frame.

(Beckert, 2010)

Se
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Institusi adalah lembaga-lembaga formal maupun non formal

yang terlibat dalam penanganan pandemi ini di tengah masyarakat.
Institusi formal adalah pemerintah daerah, perguruan tinggi dan
unsur pemda yang menangani pandemi seperti Gugus Tugas Covid19 di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, desa, hingga satuan
terkecil di masyarakat. Sedangkan lembaga non formal adalah
kelompok sosial yang berada di masyarakat seperti jamaah masjid,
kelompok tani, ormas keagamaan yang berada di masyarakat.
Jaringan Sosial (social network) adalah hubungan-hubungan
yang terjalin diantara anggota masyarakat yang mempengaruhi

13

pencegahan maupun penularan covid 19 ini. Level analisis dalam
analisia jaringan sosial ini adalah dlm level sistem. Dalam level
sistem ini meliputi :


Level aktor : interaksi antar individu pelaku penanganan
pandemi di masyarakat /desa yang dipilih telah melaksanakan
kegiatan tersebut.



Level kelompok : adalah interaksi yang dilakukan oleh kelompok
formal / informal dalam rangka penanganan pandemi, seperti
pandemi,

sumber

dana

untuk

memenuhi

DI

penanganan

Y

dari mana kelompok ini mendapatkan informasi tentang
kebutuhan, serta akses ke institusi kesehatan, ekonomi dan
berkenaan

dalam

penanganan

dampak

RD

sosial

pandemi.

Termasuk di dalamnya adalah, bagaimana partisipasi anggota


DP

kelompok maupun masyarakat dalam kegiatan tersebut.
Level sistem : adalah menggambarkan sistem yang dibangun

ia
t

oleh masyarakat desa / RT/RW dalam menangani pandemi yang
dapat dilihat dari interaksi antar actor dan kelompok di atas.

ar

Sedangkan cognitive map adalah bagaimana kerangka berfikir para
actor / kelompok masyarakat dalam melihat permasalahan
negatifnya.

Se
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dampak

et

pandemi ini dan bagaimana penanganannya untuk meminimalisir
Cognitive

map

ini

meliputi

bagaimana

pandangan mereka tentang kondisi pandemi ini, kegiatan apa yang
telah dilakukan untuk mengatasinya, serta pendapat mereka
tentang bagaimana seharusnya penanganan dampak pandemi yang
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
a. Kriteria Narasumber
Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung
dalam penanganan pandemi, diantaranya yang memenuhi kriteria
sebagai berikut:
-

Tokoh masyarakat (formal / informal);
14

-

Pihak yang berperan menangani dampak covid di sector
kesehatan / sosial / ekonomi; dan

-

Unsur perguruan tinggi yang aktif terlibat dalam penanganan
pandemi

Adapun interview guide meliputi berikut ini:
1) Apa pandangan bapak / ibu terkait pandemi ini?
2) Kegiatan apa saja yg sudah dilakukan untuk mengatasi
dampak Covid-19 di masyarakat?

DI

Y

3) Menurut bapak / ibu, bagaimana partisipasi masyarakat
dalam penanganan dampak pandemi ini?

RD

4) Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam penanganan
dampak pandemi ini (dalam

bentuk dana, kebijakan,

kemudahan akses dan informasi, dan lain-lain)?

DP

5) Menurut penilaian bapak /ibu apakah respon pemda /
pemprov sudah baik dalam menangani pandemi?

Se
kr

et

ar

ia
t

6) Apa usulan bapak/ibu untuk mengatasi pandemi?

15

ia
t

DP

RD

DI

Y

1.10 KERANGKA PENELITIAN

Kajian

2 Bagan kerangka penelitian

ar

Gambar

Kebijakan

Pemetaan

Peran

Elemen-elemen

et

Masyarakat pada masa pandemi Covid 19 di DI Yogyakarta ini

Se
kr

diawali dari pemetaan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah
daerah, sebagai perpanjangan dari pusat maupun sebagai inisiator
kebijakan daerah. Khusus pada tiga isu sentral, yakni; sosial,
ekonomi dan kesehatan, kajian ini akan melihat sejauh mana
implementasi

kebijakan dan

bagaimana

dampak

kebijakan

tersebut pada penanggulangan bencana pandemi Covid-19 ini
terutama di tataran masyarakat.
Penanggulangan bencana melibatkan kolaborasi pentahelix,
yaitu; pemerintah, swasta, komunitas, perguruan tinggi dan media
massa. Hubungan kolaboratif ini sekaligus akan dievaluasi melalui
kajian ini, dengan melihat peranan masing-masing pihak dalam
16

menanggulangi pandemi Covid-19. Kolaborasi pentahelix dikatakan
berhasil ketika semua unsur terlibat secara kontributif meski
mempunyai porsi peranan yang berbeda. Pemerintah dalam hal ini
peranannya paling besar karena mempunyai kendali atas kebijakan,
pendanaan, dan pengerahan SDM (Organisasi Perangkat Daerah,
SATPOL PP, dan lain-lain) serta mempunyai pola koordinasi topdown.

Sementara

masyarakat

adalah

aktor

kedua

setelah

pemerintah, sebagai pihak terdampak bencana. Perguruan tinggi,

Y

NGO/CSO serta media sosial mempunyai peran support system yang

DI

tidak kalah pentingnya dalam penanggulangan bencana ini, kajian
ini akan melihat bagaimana peranan ketiganya.

RD

Lebih dalam, kajian ini akan memetakan partisipasi elemen
masyarakat, sejauh mana proses dan hasilnya serta modal sosial apa

DP

saja yang mendukung proses partispasi masyarakat. Hasil akhir
diharapkan dapat memetakan titik-titik peran dalam masyarakat,
dalam konsep pentahelix dan celah kebijakan yang memperlukan

Se
kr

et

ar

di DI Yogyakarta ini.

ia
t

solusi dalam rangka penanggulangan bencana pandemi Covid 19
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BAB II KAJIAN TEORI DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. KONSEP PENTAHELIX DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Pada
UU
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan bencana
terdiri dari bencana alam, bencana non alam dan bencana
sosial. Dalam konteks ini, pandemi Covid-19 termasuk

Y

kedalam bencana non alam, yaitu bencana yang diakibatkan

DI

oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan

RD

wabah penyakit (UU Nomor 24 Tahun 2007). Disamping
sejalan dengan definisi undang-undang, penetapan pandemi

DP

sebagai benacan juga sesuai dengan pernyataan WHO,
sehingga berlaku di seluruh dunia.
Munculnya

pandemi

sebagai

sebuah

bencana

di

ia
t

Indonesia menguatkan fakta bahwa Indonesia adalah negara
yang mempunyai banyak ancaman bencana (multi hazards).

ar

Hal ini menjadi agenda besar pemerintah untuk menajamkan

et

konsep manajemen bencana yang sudah ada di Indonesia agar
dapat memuat pengurangan resiko bencana non alam. Dan

Se
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memperkuat kerangka kerja pentahelix penanggulangan
bencana dengan peranan masing-masing agar lebih holistik,
terintegrasi dan komprehensif.
Kolaborasi pentahelix merupakan konsep kerja multi

stakeholders (Rachim et.al., 2020), yang terdiri dari;
1) Pemerintah
Pemerintah yang dimaksud dalam penanganan Covid19 ini adalah pemerintah pusat dan daerah. Khusus
penanganan Covid-19 di Yogyakarta, maka mengacu pada
pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai peranan utama
karena

berkenaan

dengan

kebijakan,

monitoring

dan
18

evaluasi, pendanaan, pengerahan sumber daya manusia,
pemenuhan

insfratruktur

untuk

terlibat

dalam

penanggulangan bencana.
2) Swasta
Swasta mencakup perusahaan swasta dan badan
usaha yang mempunyai ke kewajiban sosial melalui program
unit Coorporate Social Responsibility (CSR) maupun dalam
bentuk bantuan pendanaan yang bersifat hibah. Swasta

Y

bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya pemenuhan

DI

kebutuhan penanggulangan bencana, termasuk program
yang dapat dimasukkan dalam alur penanggulangan bencana.

RD

3) Akademisi

Akademisi dalam hal ini adalah universitas yang

DP

mempunyai fungsi pengabdian masyarakat melalui tri darma
perguruan tinggi. Melalui universitas, akademisi dapat
melakukan kajian terkait dengan bencana serta menyusun
strategi

penanggulangan

ia
t

rekomendasi

bencana

yang

ditujukan kepada pemerintah. Selain itu juga juga dapat

ar

menerbitkan publikasi dan mengadakan seminar yang

et

berkaitan dengan informasi publik berbasis data sehingga
informasi bencana dapat diakses luas oleh masyarakat.

Se
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4) Media Massa

Media massa mempunyai peranan sebagai diseminasi

dalam informasi kebencanaan, baik secara cetak, elektronik
maupun sosial media internet. Tanggungjawab media massa
dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat
secara terpercaya dan berbasis data akurat, berpengaruh
kepada persepsi masyarakat dalam melihat bencana. Internet
media terutama, rawan untuk menjadi basis penyebaran
informasi yang meresahkan, sehingga diperlukan peran
media massa yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah.
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5) Komunitas
Dalam buku Community: A Critical Response, komunitas
didefinisikan

sebagai

sekelompok

masyarakat yang

mempunyai interaksi sosial dan berbagi pengalaman atau
budaya (Gusfield, 1977). Lebih lanjut Gusfield membagi
menjadi dua kategori; pertama, merujuk pada persamaan
lokasi geografis atau teritori. Persamaan ini muncul dari
adanya perasaan memiliki wilayah tempat tinggal yang sama.

Y

Kedua, komunitas yang terbentuk berdasarkan persamaan

DI

minat dan kepentingan. Dari definisi ini, penelitian ini akan
melihat komunitas dari tiga kategori, yaitu; masyarakat yang
di

organisasi

sebuah

wilayah

masyarakat,

dan

lembaga

swadaya

Se
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et

ar

ia
t

DP

masyarakat/NGO/CSO.

(dusun/desa/kelurahan),

RD

tinggal

Gambar

3 Bagan Pentahelix

Sumber: hasil analisis
Konsep kolaborasi pentahelix dalam mitigasi bencana
ini mulai diperkenalkan pertama kali oleh BNPB dalam
seminar nasional bertajuk “Model Sinergitas PentahelixMerawat Alam dan Mitigasi Bencana” yang diselenggarakan
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pada 22 Februari 2019 (Dok.BNPB, 2019). Konsep sinergitas
ditujukan untuk menghindari adanya overlap kebijakan dan
program antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam
penyelenggaraan pemulihan kondisi pasca bencana. Model
kolaborasi

kerjasama

ini

dinilai

dapat

menciptakan

kemandirian masyarakat lebih cepat sehingga tidak selalu
bergantung pada bantuan, terutama pemerintah, khususnya

Y

dalam pemulihan sosial ekonomi pascabencana.

DI

2.1.2. MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Modal sosial adalah derajat kohesi sosial yang ada
dalam komunitas yang mengacu pada proses-proses antar

RD

individu yang membangun jejaring, norma, social trust,
koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan

DP

(Woolcock, 2004). Dalam definisi ini ditemukan lebih jauh
bahwa unsur pembentuk modal sosial ada tiga, yaitu;

ia
t

1. Nilai-nilai (cognitive frames)
Nilai-nilai

dalam

modal

sosial

ini

terdiri

dari

ar

kepercayaan (trust), norma sosial, dan nilai kognitif yang
terbangun dengan pengaruh internal maupun eksternal.

et

2. Institusi sosial (social institutions)

Se
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Institusi ini dapat disebut juga dengan struktur sosial

dan dapat dibedakan menjadi formal dan informal.
Institusi
hubungan

sosial
timbal

tindakan-tindakan

melingkupi
balik

di

proaktif

partisipasi
dalam
yang

masyarakat,

masyarakat,
muncul

di

dan

dalam

masyarakat.
3. Hubungan sosial (social networks)
Hubungan sosial ini berhubungan dengan jaringan
masyarakat dengan elemen yang lain dan bagaimana bisa
bekerjasama. Kerjasama merupakan pembatasa kerja
untuk kepentingan individu dengan kerja untuk
21

kepentingan yang lebih luas. Jaringan dan kerjasama ini
mengayakan hubungan sosial antar anggota dan saling
memberikan keuntungan.

Y

Cognitive Frames

Social Institutions

Gambar

RD

DI

Social Networks

4 Unsur Modal Sosial

DP

Sumber: analisis pustaka Woolcock, 2004

Ketiga unsur ini akan digunakan untuk melihat

ia
t

sejauh mana tingkat modal sosial yang dimiliki oleh
elemen-elemen masyarakat serta komponen lainnya

ar

dalam penanggulangan bencana pada masa pandemi
Covid-19 ini dan pengaruhnya terhadapat peran serta

et

masyarakat. Masyarakat yang mempunyai modal sosial

Se
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tinggi, kemungkinan untuk menyelesaikan kompleksitas
masalah menjadi lebih besar.

2.1.3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA
Partisipasi masyarakat adalah salahsatu

aspek

penting dalam proses penanggulangan bencana. Secara
umum,

partisipasi

hubungan

masayarakat

komunikasi

secara

adalah

terbukanya

langsung

antara

pemerintah dan masyarakat tentang suatu kebijakan, dan
sebaliknya hubungan terbuka antara masyarakat dan
pemerintah atas dasar kebijakan (Edyanto, 2014).
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Sedangkan Firmansyah (2009) menyebutkan pengertian
partisipasi sebagai berikut :
1. Partisipasi

adalah

kontribusi

sukarela

dari

masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam
pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah pemekaan (membuat peka) pihak
masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima
dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek

Y

pembangunan.

DI

3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang
mengandung arti bahwa orang atau sekelompok orang

RD

yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu. Partisipasi
pemantapan

dialog

DP

adalah

antara

masyarakat

setempat dengan para staf yang melakukan persiapan,
pelaksanaan,

monitoring

proyek

agar

supaya

ia
t

memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan
dampak-dampak sosial.
adalah

ar

4. Partisipasi

keterlibatan

sukarela

oleh

et

masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya
sendiri.
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5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan

diri,

kehidupan

dan

lingkungan

mereka.

Bencana

dilihat

dari

sudut

pandang

partisipasi

masyarakat dapat menumbuhkan persepsi positif yaitu:
1. Bencana

mampu

menggerakkan

solidaritas

masyarakat secara spontan dan massif, dengan
kesadaran individu
2. Bencana mampu menggugah kesadaran sosial dan
nilai-nilai dasar kemanusiaan secara universal
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3. Bencana

menjadi

masyarakat

satu-satunya

tanpa

diminta

kejadian

dimana

mengeluarkan

sifat

altruismenya (berkorban untuk oranglain)
4. Bencana dapat membangkitkan semangat kreatifitas
masyarakat, sehingga memberikan harapan lebih baik
5. Bencana dapat memupuk kebersamaan, kerjasama
dan gotongroyong
Dikembangkan dari teori partisipasi diatas, serta dilihat

Y

dengan teori dari Cohen dan Uphoff (1977), maka partisipasi

DI

atau peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana
khususnya pandemic Covid-19 ini dapat dilihat dari beberapa
1.

RD

aspek berikut:

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

DP

(participation in decision making)
Partisipasi
keputusan

masyarakat

adalah

suatu

dalam

proses

pengambilan

dalam

memilih

ia
t

alternative yang didasarkan pada pertimbangan yang
menyeluruh sehingga diperoleh rencana, strategi dan
untuk

ar

kebijkan

pencapaian

tujuan

yang

telah

et

ditetapkan.
2.

Partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan
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(participation in implementation)
Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan
dapat berupa :
a. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran,
b. Partisipasi dalam bentuk sumbangan materi ;
bahan maupun uang,
c. Partisipasi dalam bentuk tenaga,
d. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai
anggota pelaksana

3.

Partisipasi masyarakat dalam eveluasi (participation in
evaluation)
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Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi
adalah berupa memberikan informasi, kritik, maupun
laporan untuk membantu para pelaku program agar
mengetahui kemajuan dan perkembangan kegiatan,
mengendalikan

pelaksanaan

kegiatan,

serta

mengetahui hasil akhir yang dicapai apakahsemuanya
sudah sesuai dengan target.
2.2. ASAS DAN PRINSIP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Y

Asas dan prinsip penanggulangan bencana terdapat di dalam

RD

DI

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

II Pasal 3 Ayat 1, yaitu:
a. Kemanusiaan

kemanusiaan

ia
t

Asas

DP

2.2.1. ASAS PENANGGULANGAN BENCANA
Asas penanggulangan bencana Indonesia terdapat di Bab

penanggulangan

bencana

termanifestasi

sehingga

dalam

undang-undang

ini

ar

memberikan pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi

et

manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional.
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b. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan

ketentuan

dalam

penanggulangan

bencana

harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara tanpa kecuali.

c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan Asas
kesamaan

kedudukan

dalam

hukum

dan

pemerintahan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang
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membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial.
d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian
Asas keseimbangan adalah bahwa materi muatan
ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan
keseimbangan

kehidupan

sosial

dan

lingkungan.

Asas

keseimbangan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata

bencana

muatan

ketentuan

mencerminkan

dalam

keserasian

kehidupan sosial masyarakat.

penanggulangan

lingkungan

dan

RD

materi

DI

dengan asas keserasian adalah bahwa

Y

kehidupan dan lingkungan. Sedangkan yang dimaksud

DP

e. Ketertiban dan kepastian hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana

ia
t

harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat
melalui jaminan adanya kepastian hukum.

ar

f. Kebersamaan

et

Asas kebersamaan adalah bahwa penanggulangan
bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab
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bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara
gotong royong.

g. Kelestarian lingkungan hidup
Asas kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa

materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan

kelestarian

lingkungan

untuk

generasi

sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi
kepentingan bangsa dan negara.
h. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
Asas ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa
dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu
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pengetahuan

dan

teknologi

secara

optimal

sehingga

mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan
bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi
bencana, maupun pada tahap pascabencana.
2.2.2. PRINSIP-PRINSIP PENANGGULANGAN BENCANA
Dalam uandang-udang yang sama, prinsip-prinsip
dalam penanggulangan bencana Indonesia terdapat dalam
a. Cepat dan tepat
cepat

dan

tepat

adalah

bahwa

DI

Prinsip

Y

Bab II Pasal 3 Ayat 2, yaitu:
dalam

penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat

RD

dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
b. Prioritas

DP

Prinsip prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana,
kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan

ia
t

diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
c. Koordinasi dan keterpaduan

ar

Prinsip koordinasi adalah bahwa penanggulangan
bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling
Dan

et

mendukung.

prinsip

keterpaduan

adalah

bahwa
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penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector
secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik
dan saling mendukung.

d. Berdaya guna dan berhasil guna
Prinsip berdaya guna adalah bahwa dalam mengatasi
kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang
waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Sedangkan prinsip
berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan
bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi
kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu,
tenaga, dan biaya yang berlebihan.
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e. Transparansi dan akuntabilitas
Prinsip transparansi adalah bahwa penanggulangan
bencana

dilakukan

secara

terbuka

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Sedangkan prinsip akuntabilitas
adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan
hukum.
f. Kemitraan

Y

Prinsip kemitraan adalah bahwa penanggulangan

DI

bencana harus menjadi tanggugjawab bersama, tidak hanya
tanggungjawab pemerintah, tetapi semua elemen bangsa

RD

Indonesia.
g. Pemberdayaan

pemberdayaan

adalah

DP

Prinsip
penanggulangan

bencana

harus

bahwa

dilakukan

dalam
dengan

masyarakat.

ia
t

peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan
h. Nondiskriminatif

ar

Prinsip nondiskriminasi adalah bahwa negara dalam

et

penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang
berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran
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politik apa pun.

i. Nonproletisi
Prinsip

nonproletisi

adalah

bahwa

dilarang

menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan
darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan
pelayanan darurat bencana.
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2.3. KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

2.3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana: Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2007
Potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat
mengancam

dan

mempengaruhi

kehidupan sosial dan

ekonomi masyarakat Indonesia serta guna meminimalkan
risiko pada kejadian mendatang, perlu disikapi dengan
meningkatkan

kapasitas

dalam

penanganan

dan

pengurangan risiko bencana. Upaya peningkatan kapasitasini

DI

Y

dilakukan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat.
Sebagaimana halnya untuk mewujuskan perencanaan serta
dipadukan

RD

pembangunan yang berkesinambungan perlu

dengan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko
bencana yang dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan

DP

komitmen yang kuat dari semua pihak (Bappenas, 2019).
Pengintegrasian dan upaya Penguangan RisikoBencana

ia
t

ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai kerangka
penanganan

ar

hukum

bencana

dan

Pengurangan

Risiko

et

Bencana telah dikeluarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penangggulangan Bencana serta peraturan turunan yang
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terdiri dari:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan bencana.
Sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan

Bencana

yang

menyatakan

bahwa
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Penanggulangan Bencana adalah urusan bersama antara
pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha,
organisasi
pemangku

non-pemerintah
kepentingan

Internasional,

lainnya.

serta

Hal

seluruh

tersebut

telah

diakomodir dalam Platform Nasional atau Forum Nasional
PRB ini akan memberikan advokasi dan dukungan kepada
pemerintah
terencana,

dalam

upaya

sistematis,

melaksanakan

dan

menyeluruh.

PRB

secara

Pembentukan

Y

platform Nasional ini mendapatkan apresiasi di mata

DI

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dunia Internasional, karena
Indonesia telah memperlihatkan komitmen global untuk
Pengurangan

diakomodir

di

Risiko

dalam

Bencana.

Upaya

RD

upaya

Kerangka

Kerja

ini

Sendai

telah
untuk

DP

Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030.

2.3.2. Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan Nasional

ia
t

Penanganan bencana di Indonesia telah mengalami
pergeseran mengenai penanganan bencana di Indonesia,

ar

yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek
tanggap darurat. Penanganan bencana di Indonesia lebih

et

menekankan pada keseluruhan manajemen risiko, lebih
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spesifik pada upaya kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko
Bencana melalui peningkatan kapasitas, penyediaan alat
peringatan

dini,

dan

lain

sebagainya.

Perlindungan

masyarakat dari ancaman bencana bukan lagi menjadi
tanggung

jawab

pemerintah

semata,

tetapi

menjadi

tanggungjawab bersama. Terdapat tiga strategi pokok yang
dilakukan adalah:
a.

Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka
pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah;

b.

Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana;
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c.

Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam penanggulangan bencana.
Penyelanggaraan penanggulangan bencana sebagai
prioritas

pembangunan

nasional

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019

kemudian

dilanjutkan

dalam

RPJM

2020-2025

merupakan perwujudan dari amanat UU Nomor 24 Tahun
tentang

Penanggulangan

penyelenggaraan

Bencana,

pembangunan

nasional

bahwa

dalam

dilaksanakan

Y

2007

DI

dengan memperhatikan dan mengintegrasikan mitigasi dan
Pengurangan Risiko Bencana dalam rangka membangun

RD

ketangguhan bangsa dan hasil hasil pembangunan yang aman
dari ancaman bencana. Suatu upaya pembangunan harus

DP

menerapkan upaya Pengurangan Risiko bencana yang telah
diintegrasikan. Sebagai upaya dalam keberhasilan integrasi
pembangunan dengan upaya Pengurangan Risiko Bencana,
diperlukan

ia
t

maka

koordinasi

antar

Kementerian/Lembaga sebagai upaya untuk menciptakan
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et

ar

koordinasi.

31

Y
DI
RD
DP
ia
t

Gambar

5 Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan

et

ar

Sumber: Bappenas, 2019
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Penanggulangan Bencana dapat diintegrasikan melalui

prioritas pembangunan nasional di dalam RPJMN 2020-2025
dan

dilaksanakan

sesuai

dengan

arah

kebijakan

pembangunan nasional yang tercantum pada poin nomor
empat, yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,
Mitigasi Bencana Alam, dan Penanganan Perubahan Iklim”.
Arah kebijakan ini merupakan peningkatan pemantauan
kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan
hidup,

mengurangi

risiko

bencana,

meningkatkan

ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana,
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serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim.
Kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia telah
disesuaikan dengan ancaman bencana yang banyak terdapat
di Indonesia. Program/kegiatan yang akan dilakukan baik
oleh K/L terkait maupun BNPB selaku koordinator harus
selaras dengan tujuan nasional, yaitu “untuk mengurangi

et

ar

ia
t

DP

RD

DI

Y

indeks risiko bencana di daerah dengan pertumbuhan tinggi”.

6 Mekanisme Koordinasi dan Keterlibatan K/L dalam
Internalisasi PRB
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Gambar

Sumber: Bappenas, 2019

2.3.3. Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan Daerah:
Yogyakarta
Kegiatan penanggulangan bencana di daerah dilakukan
dan dikomandoi oleh BPBD selaku koordinator dan pelaksana
tentang kegiatan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan
Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008, pelaksanaan fungsi
koordinasi, komando, dan pengendalian meliputi:
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Tabel 2 Fungsi BPBD Berdasarkan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008
Fungsi Komando

Fungsi

Fungsi Pengendalian

Koordinasi
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Y

DI

RD

DP

et

ar

2. Kerjasama
yang melibatkan
peran serta
negara lain,
lembaga
internasional dan
lembaga asing
non pemerintah
dilakukan melalui
koordinasi BNPB
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.

1. Dalam hal status keadaan
1. Penggunaan teknologi
darurat bencana,
Gubernur/Bupati/Walikota yang secara tiba-tiba
menunjuk seorang komanda ndan/atau berangsur menjadi
penanganan darurat bencana sumber ancaman bahaya
atas usulan Kepala BPBD
bencana;
untuk mengendalikan
2. Penguasaan
dan
kegiatan operasional
pengelolaan
sumberdaya
penanggulangan bencana da n
bertanggung jawab kepada alam yang berpotensi dan
Kepala Daerah;
secara tiba-tiba/berangsur
2. Komandan penanganan
berpotensi menjadi sumber
darurat bencana memiliki
bahaya bencana;
kewenangan komando
3. Pengurasan sumberdaya
memerintahkan
instansi/lembaga terkait
alam yang melebihi daya
meliputi: a) pengerahan
dukungnya yang
sumber daya manusia, b)
menyebabkan ancaman
pengerahan peralatan, c)
timbulnya bencana;
pengerahan logistik, dan d)
penyelamatan;
4. Perencanaan dan
3. Komandan penanganan
penegakan rencana tata
darurat bencana berwenang ruang wilayah dalam kaitan
mengaktifkan dan
penanggulangan bencana;
meningkatkan Pusat
Pengendalian Operasi menjad i5.Kegiatan penanggulangan
Pos Komando.
bencana yang dilakukan
oleh lembaga/organisasi
pemerintah dan nonpemerintah;

ia
t

1. Koordinasi
BPBD dengan
instansi atau
lembaga
dinas/badan
dilaksanakan
secara horisontal
pada tahap
prabencana, saat
tanggap darurat
dan
Pascabencana;

6. Penetapan kebijakan
pembangunan yang
berpotensi menimbulkan
bencana;
7. Pengumpulan dan
penyaluran bantuan berupa
uang dan/atau barang serta
jasa lain (misalnya relawan)
yang diperuntukan untuk
penanggulangan bencana di
wilayahnya, termasuk
pemberian ijin pengumpulan
sumbangan di wilayahnya.
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Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
upaya Pengurangan Risiko Bencana diamanatkan sebagai
bagian penting dalam perencanaan penanggulangan bencana.
Peraturan penanggulangan bencana, diturunkan menjadi
tujuh afirmasi mendasar dalam penanggulangan bencana,
yang berfungsi sebagai:
a. Menjadi dasar dan payung hukum;

Y

b. Berorientasi/ber-paradigma pengurangan risiko bencana;

DI

c. Mendukung pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
termasuk pembiayaannya;

e. Melakukan

penetapan

status

dan

tingkatan

keadaan

DP

bencana;

RD

d. Mendorong otonomi lokal;

f. Memiliki lembaga penanggulangan bencana yang kuat, dan;
penjelasan

masyarakat.

Istimewa

ar

Daerah

terkait

ia
t

g. Melakukan

hak

Yogyakarta,

dan

kewajiban

sebagai

bentuk

et

penurunan kebijakan dari pusat, telah mempunyai peraturan
daerah dalam penanggulangan bencana, yaitu Perda DIY
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Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.
Dalam perda ini memuat hal-hal yang sama dengan yang
tercantum

disesuaikan

pada

undang-undang

kondisi

di

Daerah

kebencanaa,
Istimewa

dengan

Yogyakarta.

Pertautan antara kultur Jawa yang “guyup rukun” bertemu
dengan konstruksi kaum menengah yang memiliki tingkat
pengetahuan yang relatif tinggi menumbuhkan kaidah sosial
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dan norma konvensi yang berlaku di masyarakat yang
ditandai oleh nilai-nilai: guyup rukun, kolektivitas dan
solidaritas komunitas, merawat dan bukan merusak, budaya
gotong royong saling membantu, dan etika penghargaan pada
institusi agama dan sosial yang berakar dalam rentang
historis, menghargai latar belakang yang berbeda, dan
berorientasi kohesi sosial, merupakan modal sosial (social
capital) yang kuat.

Y

Dengan memahami falsafah dan kondisi sosial di atas,

DI

penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan
secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Penyelenggaraan
bencana

bukan

hanya

RD

penanggulangan

terfokus

pada

kedaruratan melainkan keseluruhan tahap penanggulangan
dan

menjadi

bagian

DP

bencana

tak

terpisahkan

dari

pembangunan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana

ia
t

menjadi bagian dari tata pemerintahan yang harus dilandasi
oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (good

ar

governance), yaitu transparan, akuntabel, partisipatoris, dan
berkelanjutan. Selain itu penyelenggaraan penanggulangan

et

bencana juga dimaksudkan untuk membangkitkan dan

Se
kr

memupuk solidaritas, kedermawanan, kegotongroyongan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
(Perda DIY Nomor 8 Tahun 2010).
Pembentukan Peraturan Daerah ini sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah

Daerah (RPJMD)

Provinsi Daerah

Istimewa

Yogyakarta. Terkait dengan pengaturan dalam RPJPD dan
RPJMD

pola

penangulangan

bencana

di

Yogyakarta

diintegrasikan dengan pembangunan pendidikan, budaya,
dan pariwisata. Untuk mencapai keberhasilan pengaturan ini
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dikehendaki

adanya

keterlibatan

masyarakat,

organisasasi

elemen

masyarakat,

pemerintah,

lembaga

usaha,

lembaga pendidikan, media, lembaga donor maupun pihak
lain,

yang

dilaksanakan

secara

terencana,

terpadu,

terkoordinasi dan menyeluruh, baik sebelum (pra-bencana),
pada saat (tanggap darurat) maupun sesudah terjadi bencana
(pasca

bencana).

Dengan

kesiap-siagaan

yang

dimiliki

bersama dalam satu koordinasi dan penanganan darurat

Y

bencana secara terkomando, maka diharapkan bencana yang

DI

terjadi tidak banyak menimbulkan korban dan kerugian serta
dapat diatasi dengan lebih efektif, efisien, cepat dan tepat.

RD

Selain BPBD, Bappeda juga memiliki posisi strategis
sebagai ujung tombak suatu daerah untuk memastikan

DP

bahwa PRB dapat menjadi suatu isu strategis dalam
pembangunan

pusat-pusat

pertumbuhan

yang

berisiko

ia
t

tinggi. Dengan dipastikannya pengarusutamaan PRB, maka
akan berimplikasi terhadap PRB dan pemaduan dengan
Perlindungan

masyarakat

dari

dampak

ar

pembangunan.

bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat sesuai

et

standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak

Se
kr

bencana, dan pengalokasian penganggaran.
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Y
DI
RD

7 Peran RPJMD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Daerah

DP

Gambar

Sumber: Bappenas, 2019

(RPB)

yang

ia
t

Proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
selanjutnya

disebut

Rencana

Kontijensi

ar

memberikan kesempatan untuk meningkatkan koordinasi
dan komunikasi antar SKPD dalam pembagian tugas dan
dalam

Se
kr

ke

et

mengenali kewenangan masing-masing. Pengintegrasian RPB
RPJMD

merupakan

upaya

strategis

untuk

memastikan ketersediaan pendanaan bagi penyelenggaraan
penanggulangan bencana di daerah.
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BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT
PENANGGULANGAN PANDEMI COVID 19

Dalam rangka penanganan bencana pandemi COVID-19,
World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19
sebagai Global Pandemi (pandemi global) pada tanggal 11 Maret
2020. Berdasarkan pernyataan WHO tersebut, Pemerintah telah
mengesahkan beberapa produk hukum utama yang menjadi

Y

payung hukum penanganan pandemi COVID-19, di antaranya

DI

adalah:

a. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus

RD

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

DP

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus
(COVID-19);

ia
t

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

ar

2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

et

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

Se
kr

2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana
Nasional.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/ 2020
tentang Mekanisme Pelaksanaan Angaran Belanja Negara
dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
e. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

38/PMK.02/2020

tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
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Perekonomian

Nasional,

dan/atau

Stabilitas

Sistem

Keuangan;
Selain produk hukum di atas, Pemerintah juga telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus

Disease

Menghadapi

2019
Ancaman

(COVID-19)
yang

dan/atau

Membahayakan

dalam

Rangka

Perekonomian

Y

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan

DI

menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

RD

Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara
Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi

Menghadapi

Ancaman

DP

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Yang

Membahayakan

Perekonomian

ia
t

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang. Produk hukum tersebut di atas diikuti dengan regulasi dan
Kementerian/Lembaga

dalam

lingkup

ar

kebijakan di tingkat

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Daerah Istimewa,

et

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Se
kr

Pada tanggal 20 Juli 2020, Presiden Republik Indonesia
menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional yang berisi antara lain adalah:
a. Pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
b. Tugas dan susunan keanggotaan Komite Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional;
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c. Pengaturan umum pelaksanaan tugas Komite Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional;
d. Pembiayaan pelaksanaan tugas Komite Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional;
e. Pembubaran beberapa lembaga negara;
f. Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Y

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

DI

(COVID-19) yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden

RD

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

DP

g. Pencabutan beberapa regulasi lainnya; dan

h. Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona

ia
t

Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat pusat dan daerah.
Untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana juga
dicantumkan

dalam

Bab

I,

juga

telah

mengesahkan

ar

telah

serangkaian produk hukum dan kebijakan terkait penanganan

et

pandemi COVID-19, antara lain:
Istimewa

Yogyakarta

Nomor

Se
kr

a. Instruksi Gubernur Daerah

2/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap
Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19);

b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa
Yogyakarta;
c. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
1/SE/III/2020 Tentang Pelaksanaan Status Tanggap Darurat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa
Yogyakarta;
d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
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65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah Istimewa
Yogyakarta; dan
e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
121/KEP/2020

tentang

Penetapan

Perpanjangan

Status

Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48
Tahun

2020

Tentang

Pedoman

Penyusunan

Panduan

DI

Y

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik Dan Perekonomian
Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan

RD

Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Di tingkat Kabupaten/Kota, juga telah disahkan serangkaian

DP

regulasi penanganan COVID-19 sebagai berikut:
a. Kota Yogyakarta, antara lain dengan:

1) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 tahun 2020

ia
t

tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta;
Penetapan

Mekanisme

Kerja

Gugus

Tugas

et

tentang

ar

2) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 298 tahun 2020
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

Se
kr

19) Kota Yogyakarta; dan

3) Serangkaian regulasi tentang penetapan masa tanggap
darurat

dan

perpanjangannya

untuk

wilayah

Kota

Yogyakarta.

b. Kabupaten Bantul, antara lain dengan:
1) Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 tahun 2020 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bantul;
2) Keputusan Bupati Bantul Nomor 154 tahun 2020 tentang
Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Di Kabupaten Bantul; dan
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3) Serangkaian regulasi lainnya tentang perpanjangan masa
tanggap darurat untuk wilayah Kabupaten Bantul;
c. Kabupaten Sleman, antara lain dengan:
1)

Instruksi Bupati Sleman Nomor 443/0021 Tahun 2020
tentang

Peningkatan

Kewaspadaan

Dan

Penanganan

Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease
(COVID-19);
2)

Keputusan Bupati Sleman Nomor 19.2/Kep.KDH/A/2020
tentang Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019

DI

3)

Y

(COVID-19);

Keputusan Bupati Sleman Nomor 23/Kep.KDH/A/2020

RD

tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman; dan
4)

Serangkaian regulasi lainnya tentang perpanjangan masa

DP

tanggap darurat untuk wilayah Kabupaten Sleman
d. Kabupaten Gunungkidul, antara lain dengan:

ia
t

1) Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 123/KPTS/2020
tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona

ar

Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
2) Serangkaian regulasi lainnya tentang perpanjangan masa

et

tanggap darurat untuk wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Se
kr

e. Kabupaten Kulon Progo, antara lain dengan:
1) Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 155/A/2020 Tentang
Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana
diubah dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
173/A/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati
Kulon Progo Nomor 155/A/2020 Tentang Pembentukan
Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Kulon Progo;
2) Serangkaian regulasi lainnya tentang perpanjangan masa
tanggap darurat untuk wilayah Kabupaten Kulon Progo.
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Kondisi ketidakpastian dan ketidakyakinan dalam penanganan
pandemi COVID-19 melahirkan tantangan bagi tata kelola birokrasi
dan kebijakan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari

karakter

pandemi yang bersifat unprecendented dan masih minimnya
pengetahuan

tetang

COVID-19

yang

menjadi

penghambat

berlangsungnya proses analisis dan penyusunan kebijakan respon
awal yang dibutuhkan. Sehingga hampir semua Negara, terlepas
dari modernitas dan kemajuan ekonominya, mengalami hal yang
sama. Pilihan kebijakan yang diambil pada akhirnya bersifat uji

DI

Y

coba, disandarkan pada fokus kepentingan masing-masing Negara.
Merespons situasi seperti ini, Indonesia melalui Presiden Joko

RD

Widodo telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka
percepatan penanganan pandemik COVID-19. Kebijakan- kebijakan
tersebut merupakan

respon cepat atas

masalah

kesehatan

DP

masyarakat, social, ekonomi, keuangan, dan kewenangan birokrasi.
Ada 9 (Sembilan) produk hukum yang telat diterbitkan terkait

ia
t

dengan penanganan pandemi COVID-19; Pertama, Penerbitan surat
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus

ar

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pada tanggal 13 Maret
2020. Keppres ini terbit setelah WHO menyatakan tentang status

et

pandemi pada COVID-19.

Se
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Keppres ini kemudian diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Inti
perubahannya dapat dilihat pada pasal 8 yang mana susunan Dewan
Pengarah menjadi bertambah dan susunan Pelaksanan Gugus Tugas
Peanganan COVID-19 melibatkan lebih banyak unsur pemerintahan.
Sinergitas antar- kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,
dapat dilihat dari dimana Gubernur, Bupati,dan Walikota sebagai
Ketua Gugus Tugas Percepatan PenangananCOVID-19 di daerah,
dan

dalam

menetapkan

dapat memperhatikan

kebijakan

kebijakan

di

daerah masing-masing

pemerintah pusat.nSelain itu

ada perubahan pada pasla 13 dan penambahan pada pasal 13A
tentang Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2020 tentang
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Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PengadaanBarang
dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.Kedua,
Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun
2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa. Inpres ini menunjukkan bahwa arah
kebijakan pemerintah jelas dalam menangani COVID-19 karena
menjadi dassar perubahan alokasi penganggaran dalam rangka
penanganan COVID-19. Dalam Inpres ini, Presiden memberikan
beberapa instruksi penting kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota
kegiatan

dan realokasi

anggaran

Y

resfokusing

serta

DI

untuk

pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan

RD

COVID-19 melalui mekanisme revisi. Inspres ini sejalan dengan
Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanganganan
Bencana terkait dengan mekanisme birokrasi pada masa krisis.

DP

Ketiga, Penerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 11
tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, pada

ia
t

tanggal 31 Maret 2020. Keputusan ini diambil oleh Presiden karena
COVID-19 telah menyebabkan hal yang bersifat luar biasa. Jumlah

ar

kasus meningkat dan meluas persebarannya antar wilayah di
Indonesia. Serta memiliki dampak pada kondisi politik, ekonomi,
mengatasinya,

Se
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Untuk

et

social, budaya, hankam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
pemerintah

memilih

menerapkan

Pembatasan Sosisal Berskala Besar (PSBB), sesuai Undang-undang
No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.
Keempat, Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 pada tanggal 31
Maret 2020. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pemerintah
daerah

dapat

melakukan

PSBB

atau

pembatasan

terhadap

pergerakan orang dan atau barang untuk satu provinsi atau
kabupaten/kota tertentu atas persetujuan Menteri Kesehatan.
Pemerintah

daerah

yang

hendak

menjalankan

PSBB

harus
45

memenuhi dua kriteria pokok, yaitu jumlah kasus atau jumlah
kematian meningkat dan jumlah kejadian menyebar secara
signifikan . PP ini diputuskan sebagai salahsatu strategi memutus
rantai penyebaran COVID-19 dengan mempertimbangkan pada
budaya Negara Indonesia.
Kelima, Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) No 1 tahun 2020 terkait dengan Kebijakan
Keuangan

Negara

dan

Stabilitas

Sistem

Keuangan

untuk

Penanganan COVID-19. Perppu ini kemudian telah disahkan

DI

Y

menjadi Undang-undang No 2 tahun 2020 pada tanggal 18 Mei2020.
Dalam bagian umum di penjelasan UU ini disebutkan bahwa

RD

pandemi COVID-19 secara nyata telah mengganggu aktivitas
ekonomi dan membawa implikasi besar pada perekonomian
sebagian besar Negara termasuk Indonesia. Sehingga dibutuhkan

DP

landasan hokum bagia penyesuaian anggaran dalam kodisi luar
biasa dan penambahan alokasi anggaran belanja untukpenanganan

ia
t

COVID-19 pada pembiayaan APBN 2020

Keenam, Penerbitan Perpres No 54 tahun 2020 pada tanggal 3

ar

April 2020, berdasarkan Perppu No 1 tahun 2020 tentang dengan
Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang kemudian direvisi
belanja

Se
kr

alokasi

et

pada tanggal 24 Juni 2020. Perpres ini terkait dengan perubahan
Negara

dan

daerah

yang

difokuskan

pada

penanganan pandemi COVID-19. Terjadi penambahan pos belanja
berkaitan dengan bantuan social (bansos), UMKM, insetif dunia
usaha, dorongan bagi sector keuangan. Dan terjadi pemangkasan
anggaran

pada

kementerian/lembaga

yang

dialihkan

unuk

penanganan COVID-19.
Ketujuh, Penerbitan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 pada
tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana non- Alam
Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan adanya
Keppres ini, Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam menetapkan
kebijakan

di

daerah

masing-masing

harus

memperhatikan
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kebijakan pemerintah pusat. Perkembangan penanganan COVID19 tersebut tentu akan berdampak pula pada kinerja birokrasi
sebagai tulang punggung pelaksana kebijakan.
Koordinasi antar institusi dan level pemerintah yang
bertanggung

jawab

menjadi

poin

fundamental

yang

dapat

meminimalisasi factor risiko akibat pandemi COVID-19. Dalam
perkembangannya,

kebijakan-kebijakan

yang

disusun

oleh

pemerintah pusat mendapatkan respon baik dari pemerintah
daerah DIY. System koordinasi dan sinergitas diimplementasikan

DI

Y

dalam beberapa langkah strategis yang diambil oleh pemerintah
daerah DIY. Berikut kronologi respon pemerintah daerah DIY dalam

RD

menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah
pusat.

Tabel 3.1 Kronologi respon pemerintah daerah DIY dalam

DP

menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah
pusat

ia
t

Tabel 3 Daftar regulasi/kebijakan penanganan Covid-19 DIY
No Bentuk

Garis Besar Isi

1

Kep

Publikasi

ar

Kebijakan
Gub

Tanggal

No Penetapan

Perpanjangan

Ketiga 30 Juli 2020

85/TIM/2020

Se
kr

3

et

227/KEP/2020 Status Tanggap Darurat COVID-19

4

Pergub

48/2020

Pembentukan Tim Satgas Ketahanan

10 Juli 2020

Pangan Daerah
No Pedoman

Penyusunan

Pelaksanaan

Kegiatan

Panduan

9 Juli 2020

Pelayanan
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No Bentuk

Garis Besar Isi

Tanggal

Kebijakan

Publikasi
Publik dan ekonomi Masyarakat di
DIY dlm rangka COVID-19

5

Kep

Gub

No Penetapan Penerima Bansos Berupa

200/KEP/2020

2 Juli 2020

Uang kpd masy terdampak COVID19 thp 2

6

Kep

Gub

No Perpanjangan Kedua Status Tanggap

197/KEP/2020 Darurat Bencana COVID-19

2020

Pedoman Tata Kerja ASN se-DIY 29

44/2020

dalam rangka tatanan Normal Baru

2020

Pergub

Perubahan (perpanjangan) Pergub 26

18

42/2020

th 2020 tth Penghapusan sanksi adm 2020

Juni

Y

Pergub

DI

8

Juni

Juni

RD

7

29

PKB dan bea balik nama kend
9

Kep

Gub

DP

bermotor

No Penerima Bansos bagi bekas warga

184/KEP/2020

binaan

dan

mahasiswa

terdampak

ia
t

daerah

LP

COVID-19

ar

Gub

LP: 226
Mahasiswa:
558

No Perpanjangan

et

Kep

Juni

luar 2020

(@300rb/Juni)

10

16

Status

Tanggap 27 Mei 2020

121/KEP/2020 Darurat COVID-19
Kep

Gub

Se
kr

11

No Pemberian Pengurangan, Keringanan

118/KEP/2020

12

dan

Pembebasan Retribusi

20 Mei 2020

2020

dalam rangka Covid19

Pergub No 35

Penetapan Penerima Bantuan Sosial

/2020

Berupa

Beras

Kepada

15 Mei 2020

Masy

Terdampak Covid19
13

Kep

Gub

No Penerima Bansos bagi disabilitas, 13 Mei 2020

107/KEP/2020

Lanjut Usia Terlantar dan Mahasiswa
yang tinggal di Asrama dalam rangka
percepatan Covid19
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No Bentuk

Garis Besar Isi

Tanggal

Kebijakan
14

Kep

Gub

Publikasi
No Penetapan Calon Penerima Insetif 12 Mei 2020

104/KEP/2020

dan Santunan Kematian dari Pem
Pusat Bagi Nakes yg menangani
Covid19

16

Pergub

Mekanisme

28/2020

Penanganan COVID-19

Kep

Gub

No Perubahan

78/KEP/2020

Kerja
Kep

Gub

April

2020

no

64

ttg

DI

Kep

Tugas 15

8 April 2020

Pembentukan Gugus Tugas COVID19

17

Gugus

Y

15

No Embentukna Gugus Tugas Covid DIY

RD

64/KEP/2020

17

Maret

2020

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah

DP

DIY diatas tidak hanya merupakan respon turunan dari kebijakan
pemerintah pusat. Pemda DIY melakukan exercise dalam situasi

ia
t

krisis sehingga mempunyai flesibilitas dalam penyusunan regulasi
yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Beberapa kebijakan yang

ar

merupakan hasil inisiatif dari kajian kebutuhan daerah adalah
penetapan masa tanggap darurat dan perpanjangannya yang

et

beberapa kali dalam bentuk surat keputusan gubernur. Contoh lain

Se
kr

adalah Pergub No 35 /2020 yang mengatur tentang penerima
bansos bagi bekas warga binaan LP dan mahasiswa luar daerah yang
berada di Yogyakarta disebabkan pembatasan wilayah. Variasi
kebijakan ini menunjukkan bahwa rekayasa social dalam rangka
pengedalian

pandemi COVID-19 berhasil diupayakan

secara

otonom oleh pemerintah daerah.
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BAB IV PEMBAHASAN DAN ARAH REKOMENDASI
KEBIJAKAN
4.1. PROFIL DESA
4.1.1. Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul
a. Desa Panggungharjo
Desa

Panggungharjo

merupakan

gabungan

dari

tiga

kelurahan yakni Kelurahan Cabeyan, Kelurahan Prancak dan
Kelurahan Krapyak. Keberadaan Desa Panggungharjo tidak bisa

Y

dipisahkan dari keberadaan “Panggung Krapyak” atau oleh

DI

masyarakat sekitar disebut sebagai “Kandang Menjangan”, yang
berada di Pedukuhan Krapyak Kulon, Desa Panggungharjo.

RD

Sebagaimana diketahui, bahwa Panggung Krapyak merupakan
salah satu elemen dari ‘sumbu imajiner’ yang membelah Kota
Ngayogyokarto

DP

Yogyakarta, yaitu garis Gunung Merapi – Tugu Pal Putih – Kraton
Hadiningrat

–

Panggung

Krapyak

dan

berdasarkan

ia
t

Parangkusumo yang berada di pantai selatan. Sedangkan
bukti

sejarah,

Desa

Panggungharjo

sendiri

ar

dibentuk berdasarkan maklumat nomor 7, 14, 15, 16, 17 dan 18
monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata

et

kalurahan di kala itu. Dari maklumat tersebut, kemudian

Se
kr

ditetapkan tanggal hari jadi Desa Panggungharjo yang jatuh pada
24 Desember tahun 1946.
Setelah adanya maklumat tersebut, kemudian dikuatkan

kembali dengan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 Pemerintah
Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta tentang
Hal Perubahan Daerah-daerah Kalurahan dan Nama-namanya.
Dalam salah satu isian maklumat tersebut menyatakan bahwa
dilakukan penggabungan dari tiga kalurahan, yaitu Kalurahan
Cabeyan, Prancak dan Krapyak menjadi kalurahan baru yang
disebut Kalurahan Panggungharjo. Sedangkan Hardjo Sumarto
sendiri diangkat sebagai Lurah Kalurahan Panggungharjo yang
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pertama

melalui

Keputusan

Dewan

Pemerintah

Daerah

Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP tertanggal 23 September

8 Gambaran umum Desa Pangungharjo

ia
t

Gambar

DP

RD

DI

Y

1947.

Berdasarkan fakta dan bukti sejarah, akar budaya di Desa

ar

Panggungharjo tumbuh dan berkembang berhubungan erat dan
dipengaruhi oleh komunitas dan intervensi budaya yang

et

berkembang pada masanya, yaitu:

Se
kr

1. Pada abad ke 9-10 Desa Panggungharjo adalah merupakan
kawasan agraris, hal ini dibuktikan dengan adanya Situs
Yoni Karang Gede di Pedukuhan Ngireng-Ireng. Sehingga
dari budaya agraris ini muncul budaya seperti : Gejok
Lesung,

Thek-thek/Kothek-an,

Upacara

Merti

Dusun,

Upacara Wiwitan, Tingkep Tandur, dan budaya-budaya lain
yang sifatnya adalah merupakan pengormatan kepada alam
yang telah menumbuhkan makanan sehingga bermanfaat
bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia.
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2. Pada abad ke 16 di wilayah Krapyak Kulon dan Glugo
adalah merupakan kawasan wisata berburu (Pangeran
Sedo Krapyak – 1613), sedangkan pada Abad ke 17
kawasan ini merupakan sebagai tempat olahraga memanah
kijang/menjangan dan sebagai tempat pertahanan (Sultan
HB I – Panggung Krapyak 1760). Budaya yang dibawa dari
intervensi keberadaan Kraton Mataram sebagai pusat
budaya sehingga menumbuhkan budaya adiluhung seperti

Y

: Panembromo, Karawitan, Mocopat, Wayang, Ketoprak,

DI

Kerajinan Tatah Sungging, Kerajinan Blangkon, Kerajinan
Tenun Lurik, Batik, Industri Gamelan, Tari-tarian Klasik,

RD

dan lain-lain.

3. Pada tahun 1911 di wilayah Krapyak Kulon didirikan

DP

Pondok Pesantren Al Munawir, sehingga berkembang
budaya seperti : Sholawatan, Dzibaan, Qosidah, Hadroh,
Rodad, Marawis, dan juga budaya-budaya yang melekat
Muharram),

ia
t

pada kegiatan peribadatan seperti : Syuran (peringatan 1
Mauludan

(peringatan

Maulid

Nabi

ar

Muhammad SAW), Rejeban (peringatan Isro’ Mi’roj),
(mengirim

doa

untuk

leluhur

et

Ruwahan/Nyadran

menjelang Bulan Ramadhan), Selikuran (Nuzulul Qur’an),

Se
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dan lain-lain.

4. Sekitar tahun 1900-1930 berkembanglah budaya yang
tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan
bersosialisasi

dimasyarakat,

sehingga

berkembanglah

bermacam-macam dolanan anak seperti : Egrang, Gobak
Sodor, Benthik, Neker-an, Umbul, Ulur/layangan, Wil-wo,
dan lain-lain. Bahkan di kampung Pandes berkembang
sebuah komunitas “Kampung Dolanan” yang memproduksi
permainan anak tempo doeloe, seperti: Othok-Othok,
Kitiran, Angkrek, Keseran, Wayang Kertas, dan lain-lain
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5. Pada Tahun 1980 di desa Panggungharjo yang merupakan
wilayah sub-urban mulai berkembang Budaya Modern
Perkotaan dan banyak mempengaruhi Generasi Muda,
sehingga

berkembanglah

kesenian

Band,

Drumband,

Karnaval Takbiran, Tari-tarian Modern, Campur Sari,
Outbond, Playstation/Game Rental, dan lain-lain.
Hingga kini, Desa Panggungharjo telah melalui enam masa
kepemimpinan oleh beberapa lurah, yaitu:

DI

Y

1. Hardjo Sumarto
2. Pawiro Sudarmo
4. Siti Sremah Sri Jazuli
5. H. Samidjo

RD

3. R. Broto Asmoro

Se
kr

et

ar

ia
t

DP

6. Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt.

Gambar

9 Peta Topografi Desa Panggungharjo
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Secara administratif Desa Panggungharjo terdiri dari 14
Pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT yang mendiami wilayah
seluas 560,966,5 Ha. Tabel berikut ini adalah nama dan luas
pedukuhan yang berada di desa Panggungharjo.

ia
t

DP

RD

DI

Y

Tabel 4 Jumlah RT dan Luas desa Panggungharjo

ar

b. Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Panggungharjo

et

Desa Panggungharjo dapat dikatakan sebagai desa yang

Se
kr

dari awal melakukan aksi nyata karena adanya covid-19 di
Indonesia. Sejak awal diumumkannya kasus pertama di
Indonesia sepekan setelah pengumuman tersebut pemerintah
desa

berinisiatif

untuk

bergerak

membentuk

tim

penanggulangan yang kemudian diberi nama Panggung
Tanggap Covid (PTC).
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Y
DI

RD

Gambar 10 Penanganan COVID 19 Di Desa Pangungharjo

Penularan virus Covid-19 di Indonesia diketahui pertama

DP

kalinya pada awal maret 2020 yang menyerang 1 keluarga
karena mereka pernah berkontak dengan warga negara asing

ia
t

dari Jepang yang terindikasi positif Covid-19. Ketiga orang
yang terinfeksi dalam satu keluarga tersebut merupakan

ar

seniman yang memiliki riwayat yang intensif berkontak
dengan orang-orang luar negeri. Kondisi ini mengindikasikan

et

bahwa penyakit ini sejatinya dibawa oleh kelas menengah

Se
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yang memiliki mobilitas wilayah yang cepat. Namun, dengan
makin terbukanya pintu masuk dan keluar Indonesia
membuat paparan virus yang ditemukan pertama di Wuhan
ini tidak terhindarkan. Virus ini kemudian menyebar ke
seluruh wilayah Indonesia,

tidak mengenal lagi wilayah

perkotaan tapi juga pedesaan.
Belum terstruktur dan terintegrasinya penanganan Covid19 membuat warga pendatang dari kota (asli desa) ini
kembali berbondongbondong pulang ke desa. Covid-19
kemudian tak lagi menjadi penyakit yang dimulai oleh kontak
orang-orang kelas menengah, eskalasinya berubah menjadi
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penyakit yang juga bisa dijangkiti oleh semua orang, tak
terkecuali orang desa. Dengan banyaknya orang yang pulang
kampung membuat episentrum penyakit Covid-19 bisa
beralih menuju desa. Orang-orang yang merantau ke kotadan
kemudian kembali ke desa juga tak bisa disalahkan, karena
desa adalah tempat asal yang tentu menerima merekatatkala
kota tidak lagi menjadi tempat untuk mencari pendapatan.
Kondisi desa kemudian menjadi sangat berbahaya ketika

Y

pandemi ini menyebar secara masif karena pergerakan orang-

DI

orang kembali ke desa. Jika di Jakarta yang menjadi pusat
pandemi saja hari-hari ini mengalamikesulitan penanganan

RD

medis karena terbatasnya infrastruktur rumah sakit dan
tenaga medis, maka bisa dibayangkan jika kondisi ini

DP

berpindah ke desa. Bukan hanya banyak yang akan terinfeksi,
korban jiwa pun tak bisa terelakkan lagi.
desa

panggungharjo

telah

melalakukan

ia
t

Walaupun

persiapan lebih awal, namun persebaran virus ini tidak bisa

ar

dihindari. Tercatat diawal pandemi ini (Maret-April 2020)
warga desa Panggungharjo terkonfirmasi positif covid-19

et

berjumlah 1 orang. Seiring berjalanannya waktu, walaupun

Se
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dengan upaya

pencegahan yang

lakukan warga yang

terkonfirmasi covid-19 bertambahan dan terus bertambah
sampai pada data terakhir yang kami peroleh pada tanggal 1
November

2020 tercatat sebanyak

236 orang didesa

Panggungharjo terkonfirmasi positif.

c. Program Penanganan Covid-19
Panggungharjo dapat dikatakan sebagai desa yang dari
awal melakukan aksi nyata karena adanya covid-19 di
Indonesia. Sejak awal diumumkannya kasus pertama di
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Indonesia

sepekan

setelah

pengumuman

tersebut

pemerintah desa berinisiatif untuk bergerak membentuk tim
penanggulangan yang kemudian diberi nama Panggung

11 Project Management Panggung Tanggap Covid-19

Panggung

ia
t

Gambar

DP

RD

DI

Y

Tanggap Covid (PTC).

tanggap

covid-19 ini

kemudian

melalukan

ar

berbagai macam program-progam awal seperti : Penyemprotan

Se
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et

disinfektan, pemutakhiran data, sosialisasi ke masyarakat dst.

Gambar

12 Modul Lapor
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Proses

Pemutakhiran data

diperlukan disaat bencana

apapaun, fungsinya tidak lain adalah memetekan jumlah
terdampak bencana tersebut dan menjadi data andalaan ketika
ada bantuan yang harus diberikan ke masyarakat. Panggung
Tanggap Covid-19 desa panggungharjo memahami betul tentang
pentingnya data dimasa pandemi ini, olehkarena itu modul lapor
digunakan dengan membuat e-form mitigasi dampak covid ini,
disebar keseluruh masyarakat, mereka semua diminta mengisi

Y

form tersebut, dan bagi warga desa yang kesulitan maka ketua

DI

RT dan tetangga yang memiliki akses lebih membantu warga
yang kesulitan. Hasilnya adalah, data menjadi terkumpul 80-90%

RD

dari total KK yang terdapat di desa Panggungharjo diawal- awal

Se
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et

ar

ia
t

DP

pandemi.

Gambar 13 Modul Mitigasi Dampak Ekonomi

Dari proses ini akan terlihat salah satunya adalah jumlah
bantuan yang sudah diterima oleh warga desa Panggungharjo,
sehingga terdeteksi mana yang belum mana yang sudah
mendapatkannya. Sehingga data ini menjadi senjata dalam
pemberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak

58

dengan akurasi yang tinggi. Penerima bantuan benar-benar
masyarakat yang membutuhkan.
Modul lapor yang digunakan untuk menghimpun data
kondisi warga baik kondisi klinis maupun nonklinis khususnya
ekonomi. Modul lapor ini memiliki beberapa langkah:
1. Sistem lapor adalah mekanisme dan upaya ketat pemerintah
desa untuk mengamankan dan memantau warga desa baik
yang terdampak maupun tidak terdampak melalui pusat
yang

digunakan

untuk

DI

2. Kanal

Y

analisis data dan informasi.
lapor

http://

RD

panggungharjo.desa.id/Covid;

adalah

3. Pusat data dan informasi menjadi ruang kendali yang diisi
oleh anak- anak muda yang memiliki kapasitas untuk

DP

membangun sistem informasi yang akan digunakan oleh
pemerintah desa untuk mengumpulkan semua informasi

ia
t

yang dibutuhkan untuk seluruh warga desa, tanpa kecuali.
4. Karena itu, selain melaporkan kondisi klinisnya, masyarakat
harus

melaporkan

ar

juga

kondisi

ekonominya

kepada

pemerintah desa. Dengan begitu, siapa saja yang memiliki

et

resiko nonklinis dan berapa kebutuhan yang harusdisiapkan
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dapat dipetakan lebih mudah.

5. Untuk

mempercepat

proses

pendataan,

Lurah

Desa

Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt.
kembali mengeluarkan maklumat terkait penangan Covid19 yang mewajibkan warga desa untuk melaporkan dirinya.

6. Maklumat dengan Nomor: 360/097 tentang Kewajiban
melaporkan diri bagi penduduk Desa Panggungharjo dan
bukan penduduk Desa Panggungharjo dan atau seseorang
yang

akan

tinggal

sekurangkurang

untuk

selama

24

sementara
jam

di

waktu
wilayah

selama
Desa

Panggungharjo wajib melaporkan dirinya.
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PASARDESA.ID
Pasardesa.id dibentuk untuk merespon adanya covid-19
dengan semangat mencegah kerawanan pangan dan program
padat karya tunai desa. Dimasa pandemi ini banyak wargra yang
berjualan tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa, bahan
makanan otomatis tidak berputar diwarung-warung milik warga
desa, disisi lain karena pandemi ini, diawal-awal warga takut dan
dihimbau untuk ditidak banyak beraktifitas diluar termasuk

Y

berbelanja. Inilah yang menjadi semangat awal pemerintah desa,

DI

ingin menghubungkan antara pemilik warung yang masyarakat
yang ingin berbelanja namun takut untuk keluar. Platform
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DP

RD

pasardesa.id ini menjadi solusi yang ampuh diawal pandemi.

Gambar

Berlalu

14 Diagram Alir proses PASARDESA.ID

beberapa

bulan,

kemudaian

pemerintah

mengucurkan berbagai bentuk bantuan. Termasuk realokasi
dana desa untuk bantuan sosial warga yang terdampak didesa.
Platform ini kembali digunakan sebagai penghubung antara
warga

yang

mendapat

bantuan

dana

sosial

kemudian

dibelanjakan memalui pasar desa dengan sistem nontunai
bekerjasama dengan pihak bank.
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Y
DI

15 Skema BLT Dana Desa

Kendali Informasi Desa

RD

Gambar

DP

Dalam masa pandemi ini, hal yang membuat masyarakat
menjadi tidak patuh protokol dan menganggap remeh virus

ia
t

salah satunya disebabkan oleh maraknya hoax atau
informasi simpang-siur yang berseliweran dimasyarakat

ar

tanpa ada kejelasan sumbernya. Ini disadari pihak desa, desa
menyadari bahwa info yang salah akan membuat kerja-kerja

et

pencegahan atau kampanye tentang covid ini akan menjadi
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sangat sulit. Maka pemerintah desa berinisiatif membentuk
grup whatsapp disetiap pedukuhan dan unit- unit terkait
yang didalamnya langsung dikendalikan olehlurah desa.
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Y
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RD

Gambar 16 WAG Desa Sebagai pusat Kendali Informasi

DP

WAG ini sangat efektif dalam mencounter issue atau
informasi salah yang beredar dimasyarakat. Lurah desa
menjadi sosok yang menyatukan warga dan pemberi

ia
t

informasi yang sebenar-benarnya berkaitan denga pandemi.

COVID 10

ar

Persiapan Desa dalam Menangani Warganya yang positif

et

1. Kasus positif 01 di Desa panngungharjo terjadi pada
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tanggal 5 April 2020. Di pedukuhan Karangnongo (RT 8
dan 9)

2. Apa yang perlu dilakukan? Kepala Desa mengambil
tindakan Karantina Wilayah. Keputusan ini didasarkan
pada rapat teratas yang dihadiri oleh Ketua PT 8 dan 9,
Dukuh, Ketua Pk giat, Ibu- ibu kade, babhinsa, dan tokoh
masyarakat RT 8 serta menderngar arahan dari Asisten
Sekda bantul melalui Camat serta puskesmas dan
berbagai pihak yang berwenangan.
3. Keputusan karantina wilayah ini diberlakukan di RT 8dan
RT 9 Kampung Karangnongko Pelemsewu terhitung.
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4. hari sejak ditetapkan dan bisa diperpanjang sampai
dengan batas waktu yang belum ditentukan.
5. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa akan memberikan
bantuan pangan kepada semua KK yang berdomisili baik
yang ber KTP Panggungharjo maupun bukan ber KTP
Panggung Harjo. Bantuan berupa 5 Kg beras, 1 Kg Telur
ayam, 1 liter Minyak goreng, 0,5 tepung terigu dan gula
pasir.

Bantuan

ini

akan

diberikan

setiap

minggu.

Y

Pemerintah desa menutup semua akses ke daerah 2 RT

DI

tempat tinggal pasien positif Covid. Tersedia 1 pintu yang
dijaga ketat oleh satgas.

RD

6. Orang-orang terdekat dengan pasien akan dilakukan rapid
test.

ia
t

terkarantina.

DP

7. Pemerintah desa menanggung kebutuhan warga yang

Lalu apa dan bagaimana mereka yang PDP dan

ar

dinyatakan positif melakukan isolasi mandiri? Kemenkes
melalui surat edaran No. HK.01.02 2020 tentang Protokol

et

Isolasi Sendiri Dalam Penanganan Corona virus Disease
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(Covi-19). Menjabarkan beberapa langkah atau prosedur
untuk melakukan Isolasi mandiri di rumah baik yang ODP,
PDP, ataupun yang positif tapi memiliki penyakit penyerta,
seperti sebagai berikut. Desa juga memastikan bahwa proses
evakuasi terhadap pasein kritis dilakukan dengan sangat
hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Apabilan penderita Covid-19 dipindahkan ke rumah sakit
atau meninggal, kamar maupun seluruh bagian rumah yang
pernah ditempati. digunakan penderita harus dibersihkan
dengan seksama. Pembersihan termasuk pegangan pintu,
tombol lampu, permukaan meja, kursi, permukaan samping
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tempat tidur, tutup lampu duduk, telpon, hp, keyboard
laptop,

toilet,

membersihkan

wastafel,
ruangan

dan
harus

sebagainya.
dipastikan

Sebelum
pekerjanya

menggunakan alat pelindung diri (APD) yang benar,
termasuk masker dna saraung tangan karet sekali pakai.

Pemulasaraan Jenazah Covid-19

Y

Pemerintah desa juga memberikan eduksi kepada warga
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DP

RD

DI

tentang bagaimana jenazah pasien covid-19 dilakukan.

Gambar

17 Prosedur Penanganan Jenazah COVID 19 di Panggungharjo

64

4.1.2. Desa Sukoharjo Ngaglik, Sleman
a. Profil Desa Sukoharjo
Secara

administratif

desa

sukoharjo

tercatat

dalam

Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dengan kode registrasi kemendagri34.04.12.2004.
Desa Sukoharjo memiliki luas 3.852 Ha dengan batas batas
wilayah yaitu:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Umbulmartani

Y

kecamatan Ngemplak, Sleman
kecamatan Ngemplak, Sleman

DI

2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Widodomartani

RD

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wedomartani
kecamatan Ngemplak, Sleman

DP

4. Sebe;ah barat berbatasan dengan Desa Sinduharjo da Desa
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Sardonoharjo kecamatan Ngaglik, Sleman

Gambar

18 Peta administrasi Desa Sukoharjo, Ngaglik, Sleman
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Secara

demografi

Desa

Sukoharjo

memiliki

jumlah

penduduk yaitu 78.707 dengan luas wilayah 3.852 Ha maka
kepadatan

penduduknya

yaitu

20.374

jiwa/km². mata

pencaharian mayoritas penduduknya yaitu sebagai petani
kemudian pedagang, pegawai
b. Awal Penanganan COVID 19
Pada bulan awal terindikasinya Covid-19 masuk ke
Indonesia, kecamatan ngalik yang mana desa sukoharjo ada

Y

didalamnya ditemukan pasien positif pertama di kabupaten

DI

sleman dan menjadi pasien ke 2 di Daerah Istimewa
Yogyakarta, pasien diketahui merupakan salah satu guru besar

RD

atau pengajar di universitas di Yogyakarta. Pasien terawal yang
terkonfirmasi Covid dari desa sukoharjo sendiri tertular karena

DP

pasien mengalami penyakit diabetes yang mengharuskan
pasien sering keluar masuk rumah sakit. Halini diikuti oleh
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tes rapid masal yang diadakan di dusun yapah, desa sukoharjo
dengan jumlah yang di tes yaitu 38 orang. Mereka menjenguk

ar

pasien yang sebelumnya belum terkonfirmasi positif covid, dari
hasil rapid tes tersebut tidak ada penjenguk yang terkonfirmasi

et

reaktif.
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c. Penanganan COVID 19
1. Program yang dilakukan masyarakat
Setelah munculnya kasus pertama Covid-19 di Desa

Sukoharjo kemudian masyaraat berinisiatif untuk:
a. Melakukan
Lockdown

Lockdown
dimana

lokal

dengan

kegiatan

konsep

lockdown

semi
hanya

diberlakukan di beberapa padukuhan dan gang menuju
rumah warga tidak semua orang boleh masuk ataupun
keluar dengan bebas melainkan dengan perizinan dan
persetujuan warga. Lockdown ini berlaku di beberapa
jalan menuju perumahan/rumah warga tetapi tidak
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dengan jalan protokol dan jalan desa. Kegiata lockdown
ini diinisiasi oleh warga sendiri
b. Setelah

berjalanya

waktu

dan

masyarakat

sudah

teredukasi dengan dengan covid mulai banyak warga
yang saling membantu memberikan bantuan logistik
kepada tetangga yang terdampak covid baik terdampak
secara ekonomi maupun kesehatan dengan menggunkan
protokol kesehatan.

Y

c. Warga membentuk kelompok ketahanan pangan yaitu
juga menggalakan budidaya lele

DI

dengan menanam tanaman obat dan tanaman pangan,

RD

d. Dalam bidang pendidikan banyak warga yang membuka
akses wifinya untuk publik harapanya adalah untuk
meringankan

pendidikanya

pelajar

dalam

mengakses

DP

membantu
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2. Program yang dilakukan desa
a. Membentuk satgas covid

Setelah mendapat arahan dari kabupaten desa

ar

kemudian membentuk satgas covid dengan jangkauan
sampai dengan padukuhan padukuhan dan mereka

et

terkoordinasi dengan baik dalam hal penanggulangan
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covid 19

b. Desinfeksi
Desa mengadakan desinfeksi secara rutin yang

dilakasanakan oleh satgas dan relawan dipadukuhan
padukuhan, desa menyediakan alat desinfeksi, APD
yang lengkap serta obat desinfektanya.
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Gambar

19 Penyemprotan Disinfektan di wilayah warga

RD

c. Vitaminisasi

Desa membagikan vitamnin yaitu vitamin A dan
Masyarakat.

DP

Vitamin C dalam rangka meningkatkan daya imun
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d. Pembagian masker

Masker menjadi salah satu protokol kesehatan yang

ar

digalakan di desa sukoharjo dengan demikian desa juga
menyediakan masker dan membagikanya. Sebagian

Se
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et

masker dibuat oleh warga sendiri.

Gambar

20 Pembagian Masker Untuk Warga Desa Sukoharjo

e. Penyuluhan edukasi
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Ada

mobil

menggunakan

yang
alat

berkeliling
pengeras

desa
suara

dengan
dengan

menyampaikan sosialisasi terkait covid-19. Desa juga
membagikan kepada dukuh dan warga buku panduan
penanganan covid-19. Desa dan padukuhan juga
menggunakan poster, pamflet dan banner/spanduk

DP

RD

DI

Y

untuk mensosialisasikan penanggulangan covid-19.

Gambar 21 Sosialisasi COVID 19 Desa Sukoharjo
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f. Penerapan protokol kesehatan

Dalam ruang publik seperti kantor desa, balai desa

ar

dan beberapa titik menuju perkampungan diadakan
alat pencuci tangan sebagai bentuk penerapan protokol
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kesehatan, serta pembagian masker juga dilaksanakan.

Gambar

22 Penerapan Protokol Kesehatan di area Pelayanan Desa
Sukoharjo

g. Operasi masker
Bekerjasama
kepolisian,

dengan

kecamatan

babinkamtibnas,

TNI

dan
dan

aparat
Linmas

melakukan operasi masker dengan mengedukasi warga
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untuk selalu menggunkana masker sebagai bentuk
penerapan protokol kesehatan dan bagi warga yang
terkonfirmasi tidak memakai masker maka akan diberi

h.

23 Operasi Masker Desa Sukoharjo

RD

Gambar
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teguran.

Mengadakan bilik sterilisasi berkas

DP

Termasuk salah satu bentuk penerapan protokol
kesehatan, desa mengadakan bilik sterilisasi berkas
yaitu semacam kulkas kecil yang nantinya sebelum
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berkas diserahkan ke petugas kantor desa, berkas wajib
dimasukan

ke

bilik

sterilasasi

harapanya

dapat

ar

mengurangi dan membunuh virus.

et

i. Memberikan bantuan kepada masyarakat
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Selain dampak kesehatan covid 19 juga berdampak

pada

ekonomi

penghasilanya
dirumahkan

masyarakat.
menurun

dengan

Banyak

dan

ada

demikian

desa

warga

yang

warga

yang

memberikan

bantuan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari
pandemi covid.
j. Perpus keliling online
Warga tetap bisa melakukan pinjam meminjam
buku

dari

perpustakaan

desa

namun

dengan

menyesuaikan kondisi yaitu dengan memesan terlebih
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dahulu dengan WA kemudian buku akan dikirimkan
kepada peminjam di desa, harapanya warga tetap bisa
mendapat akses pendidikan yang baik melalui referensi
buku di perpustakaan desa
Program yang dilakukan pihak eksternal
a. Babinkamtibnas, polisi, TNI, Linmas
Bekerjasama

dengan

desa

dan

kecamatan

melakukan operasi yustisi penegakan penggalakan

Y

menggunakan masker sebagai salah satu protokol

ar
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DI

kesehatan.

b.

24 Penegaan Operasi Yustisi
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Gambar

Rumah ibadah dan ormas keagamaan
Mereka membagikan bantuan kepada jamaahnya,
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3.

baik berupa bantuan masker maupun bahan pokok,
peran rumah ibadah juga penting karena mereka
melakukan

edukasi

edukasi

kepada

jamaahnya

terhadap penggalakan penerapan protokol kesehatan.
c.

Perguran tinggi UGM
UGM

berperan

dalan

melakukan

penyuluhan

budidaya lele kepada masyarakat sebagai upaya
memperkuar ketahanan pangan
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d.

Relawan Desa
Relawan banyak membantu melakukan desinfeksi,
pembagian dan pengawasan bantuan dari desa kepada
masyarakat.

e.

Kampung tangguh nasional desa sukoharjo
Dalam kampung tangguh nasional desa sukoharjo
terdapat beberapa organisasi dibawahnya antaranya
PKK

dan

IUMK

dll,

dengan

mengkonsolidasikan

DP

RD

DI

Y

kekuatan untuk penanggulangan covid 19.

25 Posco Kampung Tanguh Nusantara
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Gambar
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4.1.3. Desa Jambidan, Banguntapan, Bantul
a. Profil Desa Jambidan

et

Desa jambidan termasuk dalam zona perbatasan wilayah
dataran rendah dengan wilayah Dataran Tinggi Kecamatan

Se
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piyungan dimana lokasi tersebut sudah termasuk di daerah
batuan kapur. Sebalah timur Desa Jambidan dilalui oleh sungai
opak yang menjadi batas desa jambidan dengan Desa Sitimulyo.
Wilayah Desa Jambidan sangat cocok untuk lahan pertanian,
perkebunan dan peternakan. Desa jambidan terletak kurang
lebih 2 km kearah selatan Kecamatan Banguntapan Bantul.
Desa Jambidan memiliki luas 375,3095 Ha terdiri dari 7
pedukuhan dan 54 RT Secara Administratif batas-batas Desa
Jambidan adalah sebagai berikut :
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Batas Utara

:

Desa Potorono

Batas Barat
Batas Timur
Batas Selatan

:
:
:

Desa Wirokerten
Desa Sitimulyo
Desa Pleret

Jumlah Kepala Keluarga Desa jambidan adalah 3.956KK.
Desa Jambidan mempunyai mayoritas masyarakat yang
bermata pencaharian sebagai petani peternak dan

buruh,

Taraf ekonomi rata-rata masyarakat Desa Jambidan adalah

ar
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DP

RD

DI

Y

menengah kebawah.

26 Peta administrasi Desa Jambidan

et

Gambar

b. Sejarah COVID 19 Di Desa Jambidan
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Desa Jambida Merupakan salah satu desa yang berada di

kecamatan

bangutapan

sehingga

mempunyai

kedekatan

langsung dengan kawasan kota, dengan kedekatan ini maka
kawasan ini mempunyai tingkat keramaian yang tinggi
terutama di kawasan jalan pleret yang merupakan kawasan
perdagangan. Maka sejak pertama COVID 19 melanda DIY, desa
jambidan berdampak langsung baikdari segi ekonomi ataupun
kesehatan karena desa jambidan merupakan kluster
1 positif covid 19 di kabupaten bantul sehingga banyak
kebijakan desa yang di ambil dalam mengatasi penyebaran
COVID 19.
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c. Penangulangan COVID 19 Di Desa Jambidan
1. Inisasi masyarakat dalam Penangulangan COVID 19
a. Penutupan Jalan di kawasan masyarakat
Masyarakat membuat inisasi untuk memperketat
jalur keluar masuk desanya dengan menerapkan satu
pintu jalur keluar masuk dengan penjagaan bergilir oleh
masyarakat, hal ini di lakukan untuk meminimalisir
orang datang ke kampung

membuat

inisiatif

untuk

DI

Masyarakat

Y

b. Penyemprotan disinfektan

menyemprotkan cairan disinfektan di wilayahnya
Penangulangan

RD

masing masing hal ini berkerjasama dengan forum
Resika

Bencana

(FPRB)

Desa

Jambidan, sedangkan cairan disinfektan di dapat dari
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DP

swadaya masyarakat dan bantuan dari pihak desa.

Gambar

27 Penyemprotan disinfektan
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c. Pengadaan

tempat

cuci

tangan

di

area

publik

Masyarakat juga membuat tempat cuci tangan di
area publik

sebagai

sarana

penerapan

protokol

kesehatan di area publik publik. Tempat cuci tangan di
buat dengan swadaya masyarakat sedangkan untuk
sabun cuci tangan dapat bantuan dari pihak desa.

Y

d. Pemanfaatan wifi warga untuk Publik

DI

Ada warga yang menyumbangkan wifi pribadinya
untuk kepentingan bersama untuk pembelajaran jarak
(PJJ)

bagi

warga

sekitarnya

RD

jauh

sehingga

memudahkan para warga lainya untuk mengakses
internet

untuk

pembelajaran,

hal

ini

DP

jaringan

memberikan semangat gotong royong warga.

ia
t

2. Inisasi Desa Dalam Penangulangan COVID 19
a. Pembentukan Gusus Tugas
dengan

ar

Sesuai

Daerah

yang

Kabupaten

diberikan
Bantul

oleh
untuk

et

Pemerintah

amanah

pembentukan gugus tugas penangulangan covid 19
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tingkat desa, maka desa jambidan membentuk gugus
tugas dengan kepala gugus tugas di pegang langsung
oleh kepala desa dan di bantu oleh struktur desa dan
perangkat RW dan RT sebagai pembantu di wilayahny
masing – masing.

b. Pemberian disinfetan kepada masyarakat
Desa

memberikan

masyarakat

untuk

cairan

malakukan

disinfektan

kepada

penyemprotan

di

wilayahnya masing dengan di bantu oleh forum PRB.
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28 Penyemprotan Disinfektan oleh FPRB Desa jambidan

c. Pembagian handsoap

RD

Gambar

DP

Desa Jambidan juga memberikan handsoap di
wilayah nya melalui jajaran RW dan RT di masing

ia
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masing wilayahnya untuk di letakan di area publik.
d. Pembentukan TIM Pemakaman
berkerjasama

ar

Desa

penanganan

jenazah

dengan

dengan

FPRB

protokol

untuk

kesehatan

et

dengan pendanaan desa baik untuk tim pemakaman

Se
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baik alat pelindung diri (apd) dan vitamin yang di
berikan oleh tim.
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Gambar

29 Proses pemakaman dengan protokol kesehatan

3. Keterlibatan Elemen Masyarakat dalam Dalam
Penangulangan COVID 19
Bersama Babinkamtipmas, Polisi, dan FPRB melakukan:

Y

Operasi Yustisi
Pembagian Masker
Pembagian Bantuan Sembako
Penyemprotan disinfektan di area publik
Penyemprotan disinfektan di area ibadah

DI

1.
2.
3.
4.
5.

RD

4.1.4. Kelurahan Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta
a. Profil Desa Keluarahan Purbayan
Kelurahan Purbayan dibentuk pada tahun 1981, berdasar

DP

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( Perda
DIY) Nomor 6 tahun 1981 Tentang Pembentukan, Pemecahan,
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Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Purbayan terbentuk dari 4 eks
Kampung (RK) yaitu : RK Gedongan, RK Basen, RK

ar

Rukun

Purbayan, dan RK Alun – Alun. Dengan pembentukan Kelurahan,

et

4 RK digabung dan dibagi menjadi 14 Rukun Warga (RW) dan
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terdiri dari 58 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah Kepala
Keluarga 3302 KK dan jumlah penduduk 10.176 jiwa.
Luas wilayah Kelurahan Purbayan sebesar 83 Ha.

Dengan batas – batas adminitasi sebagai berikut:

Batas Utara

:

Batas Barat

:

Batas Timur

:

Desa Banguntapan
Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul
Desa
Jagalan
Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul dan
Kelurahan Prenggan, Kelurahan
Rejowinangun Kota Yogyakarta
Desa
Banguntapan
Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul
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Batas Selatan

:

Berdasarkan

Desa
Singosaren
Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul
data dari Dinas Kependudukan dan

pencatatan sipil kota Yogyakarta jumlah penduduk di
kelurahan Purbayan sejumlah 10.238 jiwa dengan rincian
5.032 jiwa laki – laki dan sebanyak 5.206 jiwa perempuan
dengan kepadatan penduduk sebesar 12.335 Km2
b. Sejarah COVID 19 Di Keluarahan Purbayan
Sejak awal COVID 19 di DIY, kelurahan purbayan tidak

Y

melakukan lockdown di wilayahnya sesuai dengan anjuran

DI

pemerintah kota karena kan berdampak sosial dan ekonomi
bagi warganya sehingga penutupan hanya ruas jalan – jalan

RD

(gang) tertentu saja yang di tutup, sejak awal pandemik ini di
purbayan telah banyak kebijakan yang di ambil oleh pihak

DP

kelurahan dan warga untuk menangulangi COVID 19.
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c. Penangulangan COVID 19 Di Kelurahan Purbayan
1. Inisasi masyarakat dalam Penangulangan COVID 19
Banyak sekalai inisiatif yang di lakukan oleh warga
untuk melindungi daerahnya dari COVID 19 ini di

ar

antaranya adalah sebagai berikut:
a. Pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada

et

masyarakat di wilayah Kelurahan Purbayan.
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b. Penyemprotan disinfektan di area publik, rumah warga
dan tempat peribadahan

c. Menutup sementara rumah ibadah
d. Pengadaan Selter mandiri untuk karantina mandiri di
masjid nurul huda purbayan

e. Pendampingan anak di masa pembelajaran PJJ
2. Inisasi Desa Dalam Penangulangan COVID 19
Sedangkan dari pihak kelurahan juga telah
mengeluarkan kebijkan di dalam masa pandemik COVID
19 ini di antaranya:
a. Mengulirkan gerakan Gogrok COVID 19
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Sapa warga
Penegaan Operasi Yustisi
Pembagian Masker
Memunculkan Gerakan Sehat Dapur Balita Peduli
COVID 19

ar

c.
d.
e.
f.

30 Lumbung Pangan Mataram

DP

Gambar

RD

DI

Y

b. Menetapkan garakan Lumbung Pangan Mataram
dengan kerjasama dengan Fakultas Pertanian UGM,
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dan
kelompok tani perkotaan
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3. Keterlibatan Elemen Masyarakat dalam Dalam
Penangulangan COVID 19
Di dalam menjalankan kebijakan yang di buat oleh
kelurahan, maka kelurahan berkerjasam sama dengan
beberapa pihak untuk menjalankan kegiatanya
a. Kerjasam sama dengan polisi dan satpol pp
1. Kegiatan operasi masker
2. Operasi yustisi
3. Sidak di area publik dan warung warung untuk
menerapkan protokol kesehatan
b. Kerjasama sama dengan Fakultas pertanian UGM,
Dinas pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dan
kelompok Tani Perkotaan untuk membuat lumbung
pangan mataram
c. Kerjasama dengan ibu – ibu PKK untuk melakukan
kegiatan
Divisi 1 Pendidikan
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DI

Y

1. Penanganan Trauma Hiling
2. Pendampingan terhadap Kampung ramah anak
di masa pandemic.
3. Pendampingan Hukum
4. Kerjasama dengan BKR ( bina Keluarga Remaja
) dan salimah untuk pendampingan Pendidikan
anak dan menciptakan suasana yang ramah
terhadap anak
5. Dll
Divisi 2.
1. Gotong royong dengan menyiapkan ketahanan
pangan bagi orang yang terkena dan harus
karantina
2. Sumbangan Sosial
3. Pengumpulan Dana Sosial

ar
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DP

RD

Divisi 3 Ekonomi
1. Program Pelatihan dan Pendampingan UMKM
2. Pelatihan masakan nusantara
3. Pelatihan masakan makanan khas Purbayan
4. Dan pelatihan yang lainya
Divisi 4 Kesehatan
1. Posyandu
2. Gerakan Sehat Dapur Balita Peduli COVID 19
3. Gerakan Kampung Ramah Anak
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4.1.5. Desa Pengasih, Kepanewonan Pengasih, Kulon Progo
a. Profil Desa Pengasih
Kelurahan Pengasih merupakan salah satu dari tujuh
Kelurahan di Kecamatan Pengasih yang terletak di bagian
tengah. Kecamatan Pengasih memiliki luas wilayah 676,74
ha atau sebesar 10,97% dari kecamatan Pengasih.
Jumlah penduduk di kelurahan pengasih sebesar
9.975 jiwa dengan rincian jumlah laki – laki sebesar 4.976
jiwa dan perempuan sebesar 4.999 jiwa.
b. Sejarah COVID 19 Di Desa Pengasih
Covid 19 di desa pengasih masuk bebarengan dengan
masuknya Covid 19 di DIY bisa di katakan sejak awal
sehingga perlu penanganan yang ketat sejak awal, maka
sesuai dengan intruksi dari pemerintah daerah kabupaten
kulon progo penetapan gugus tugas penanganan COVID 19
sejak maret sudah di bentuk.
c. Penangulangan COVID 19 Di Desa Pengasih
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1. Inisasi masyarakat dalam Penangulangan COVID 19
Beberapa kegiatan penanganan COVID 19 yang di inisasi
oleh masyarakat di kelurahan pengasih:
a. Pemberian logistik bagi OTG yang karantina mandiri
b. Penjagaan bagi OTG agar tidak kemana – mana
c. Penyemprotan disinfektan di area publik dan rumah
warga
d. Penjagaan pintu masuk desa
e. Swakelola pembelian logistik sembako agar tidak
banyak orang keluar desa
f. Penyedian protokol kesehatan di area publik
g. Relawan di posko COVID 19 di kantor desa
2. Inisasi Desa Dalam Penangulangan COVID 19
Sedangkan kebijakan yang di ambil oleh kelurahan
dalam penanganan COVID 19 adalah sebagai berikut:
a. Sosialisasi penerapan protokol kesehatan melalui
mobil dan TOA
b. Pemberian Bantuan Langsung Tunai melalui dana
desa
c. Pemberian disinfektan dan handsoap kepada
masyarakat
d. pemberian masker kepada masker
e. Operasi yustisi
f. Penyaluran dana sumbangan dari masyarakat
kepada masyarakat yang berhak menerima
g. Pelatihan marketing online
3. Keterlibatan Elemen Masyarakat dalam Dalam
Penangulangan COVID 19
a. Bersama TNI dan Polri untuk penyemprotan
disinfektan di area publik dan rumah warga
b. Bersama dengan ibu – ibu PKK mengadakan
pelatihan marketing online
c. Bersama dengan masyarakat menyalurkan dana
sumbangan yang masuk di posko covid 19.

4.1.6. Desa Wonosari, Gunungkidul
a. Profil Desa Jambidan
Desa Wonosari dibentuk sekitar tahun 1912 dengan
ditunjuknya Mbah KARTO SENTONO sebagai Lurah Desa dan
Cariknya Mbah HARSO DIYONO dengan Bayan Mbah KARIYO
namun sayang tidak semua ingat nama perabot desanya,
namun kami penulis masih menelusuri jabatan lurah dengan
perangkatnya tersebut di atas dengan surat
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kekancingan dari siapa. Dari keraton atau dari hindia belanda
belum jelas.
Pada masa itu desa Wonosari terdiri 5 (lima) padusunan
yang dipimpin oleh PRABOT yakni: Prabot Bajangan, Prabot
Gadungmlaten, Prabot Branang, Prabot Awar-awar dan
Prabot jeruk, Dengan pembantu dusun yakni Kulon pasar dan
Kakiman, ini dilihat dari kegiatan Rasul, dimana pada waktu
itu yang membawa gunungan ada 5 pedusunan. Dan menurut
beliau Kegiatan Rasul sudah bertahun tahun sebelum
dilkasanakannya pemerintahan Desa Wonosari (sejarah
rasulan dimulai sejak dibukanya wilyah Wonosari/babad
alas nongko doyong juga berhubungan dengan berdirinya
ibukota/pusat pemerintahan Gunungkidul yang baru), Di
masa itu belum terdapat Balai Desa, pelaksanaan
pemerintahan di laksanakan di rumah Lurah Desa dengan
jadwal kumpul yang di atur, sebulan sekali atau selapan sekali
diadakan pisowanan di rumah Lurah
Mbah Lurah Karto sentono menjadi Lurah Desa
Wonosari pertama kurang lebih selama 12 tahun atau sampai
dengan
kurang
lebih
tahun
1923
dan
diganti
WONODIKROMO. Proses penunjukan, pergantian, dan cerita
tidak banyak diketahui/ diingat.hanya masa pemerintahan
mbah Lurah Wonodikromo kurang lebih 10 Tahun atau
sekitar tahun 1933, kemudian diganti mbah Lurah
PAWIRODRONO yang masa jabatannya kurang lebih 1 tahun
atau sekitar tahun 1934 itu juga ndak diingat/diketahui
ceritanya. Setelah itu Lurah Desa dijabat oleh Mbah
DIPOWIRYO sampai dengan sekitar tahun 1941. Carik di masa
mbah dipowiryo dijabat oleh mbah SASTROSUKARIYO, yang
selanjutnya ditunjuk jadi Lurah Desa kurang lebih 4 tahun
atau sekitar tahun 1945.
Semenjak tahun 1945 ini Desa wonosari telah
melaksanakan pemilihan kepala desa dengan istilah yang
dikenal sodonan (lidi). Pada masa dahulu warga sangat jujur,
ini dimana dilaksanakan pemilihan dengan memilih calon
kepala desa dengan gambar hasil panen yakani: jagung,
ketela,pisang dengan cara memasukkan sodo ke dalam kotak
yang bergambar tersebut: pada masa pemilihan ini
dimenangkan oleh Mbah BEJORAHARJO. Pada masa ini Carik
dijabat oleh Cipto Sudiyono, jagaboyo/keamanan dijabat
oleh Karso Wadiman, Sosial dijabat Sastro Diwiryo,
Kemakmuran dijabat Mbah Pujo Sudarmo, Kaum dijabat
Tomo Wiyono (staf/Pembantu Muh Maksum) dan pada masa
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DI

Y

jabatan Mbah Lurah Bejo raharjo ini telah dibangun Balai
desa Wonosari.
Desa Wonosari mempunyai 7 Pedukuhan di bawahnya :
1. Pedukuhan Gadungsari
2. Pedukuhan Jeruksari
3. Pedukuhan Madusari
4. Pedukuhan Pandansari
5. Pedukuhan Purbosari
6. Pedukuhan Ringinsari
7. Pedukuhan Tawarsari
b. Sejarah COVID 19 Di Desa Wonosari
Sejak sebelum ada kasus COVID-19 pertama, Desa telah
membentuk gugus tugas tersebut. Tantangan pertama adalah
penyadaran masyarakat untuk menggunakan masker,
melakukan CTPS dan social distancing.
Desa wonosari tidak pernah lockdown. Mengingat, pada
saat berkembang klaster pertama COVID-19 (Cluster Jamaah
Tabligh), bahkan masyarakat tidak berani lewat depan rumah
pasien positif (terkonfirmasi).
Hanyasaja, dukungan masyarakat terhadap pasien dan
keluarga pasien positif dan PDP/ODP (suspect & probable)
sangat positif. Masyarakat membantu semua keperluan
keluarga pasien positif, PDP, ODP (konfirmasi, suspect,
probable) dengan memberi/mencarikan semua kebutuhankebutuhan keluarga, sekaligus mengawasi pasien yang isolasi
mandiri supaya tidak keluar rumah
c. Penangulangan COVID 19 Di Desa Wonosari
1. Inisasi masyarakat dalam Penangulangan COVID 19
Kegiatan yang diinisasi oleh masyarakat dalam
penangulangan COVID 19 adalah sebagai berikut:
a. Pemberian logistik kepada pasien COVID 19 yang
karantina mandiri
b. Pentutupan jalan
c. Penyemprotan disinfektan di area publik dan rumah
warga
d. Penyedian sarana cuci tangan di area publik
2. Inisasi Desa Dalam Penangulangan COVID 19
Beberapa kebijakan yang di ambil oleh desa dian
taranya adalah sebagai berikut:
a. Sapa warga
b. Pembuatan gugus tugas penanganan COVID 19
c. Pembuatan Posko COVID 19 untuk mengumpulkan
dana dari masyarakat
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DI

Y

d. Kebijakan
pengunaan
anggaran
penangulangan
kemiskinan Desa untuk bantuan sembako.
e. Pemasangan barrier social distancing (plastik
penghalang) pada tempat pelayanan publik di balai
desa/kalurahan;
f. Pemasangan wifi yang bisa diakses gratis oleh
masyarakat umum di balai desa;
g. Penyediaan
fasilitas
CTPS
dengan
gentong
(gentongisasi) di Padukuhan Gadungsari. (sementara
baru Gadungsari),
h. Sosialisasi / edukasi masyarakat untuk CTPS, social
distancing, dan masker melalui media sosial.
i. Penanggulangan informasi hoax terkait COVID19
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3. Keterlibatan
Elemen
Masyarakat
dalam
Dalam
Penangulangan COVID 19
a. Bersama Babinsa, Babinkamtibmas, Dukuhmelakukan
sosialisasi protokol kesehatan, serta memberikan
peringatan
kepada
pasien
terkonfirmasi/PDP/ODP yang bandel, tidak mau
melaksanakan protokol kesehatan atau tidak mau
isolasi mandiri.
b. Pengumpulan
dan
distribusi
bantuan
untuk
masyarakat
c. Sosialisasi / edukasi masyarakat untuk CTPS, social
distancing, dan masker melalui media sosial.
d. Penyemprotan disinfektan;
e. Fasilitasi Program Dusun Tangguh COVID-19 dari
POLRI;
f. Fasilitasi distribusi bantuan dari donatur kepada
masyarakat yang memerlukan;
g. Pendataan korban terdampak dan penerima bantuan;
h. Bantuan permakanan

4.2. INISIATIF DESA
Dalam upaya penanganan bencana COVID-19, elemenelemen di tingkat kalurahan dan kelurahan di DIY banyak
bergerak,

baik

dalam

rantai

komando/koordinasi

oleh

Pemerintah maupun dengan inisiatif masyarakat, baik yang
secara langsung didukung oleh internal kelurahan/kalurahan,
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maupun didukung oleh pihak eksternal. Bentuk rata-rata
bantuan Pemerintah Kelurahan/Kalurahan.
Inisiatif pada tingkat kelurahan menarik untuk dipotret,
karena inisiatif menandakan desa memiliki kecepatan berfikir
dan antisipatif terhadap suatu permasalahan. Berani mengambil
langkah inisiatif berarti sama dengan sikap proaktif dan
lawan dari proaktif adalah reaktif. Untuk mengambil inisiatif
maka diperlukan mendahulukan aksi dibandingkan reaksi.
sebelum adanya perintah atau

Y

Sebuah aksi lahir bisa jadi

DI

kebijakan. Inisiatif merupakan sebuah keberanian melakukan
sebuah aksi, maka tidak semua orang memiliki keberanian

RD

melakukannya. Oleh sebab itu, desa yang memiliki inisiatifinisiatif dalam penanganan pandemi covid-19ini menarik untuk

DP

dipotret baik proses maupun hasil dari inisiatif tersebut dan
tentunya apresiasi setinggi-tingginyakepada inisiatornya.
beberapa

bentuk

ia
t

Adapun

inisiatif

di

tingkat

kelurahan/kalurahan yang terekam oleh penyusun sepanjang

ar

penelitian dilaksanakan, yakni contohnya adalah:

et

a. Inisiatif Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19
Inisiatif pembentukan satuan tugas penangan covid-19
di

Se
kr

terekam

Desa

Panggungharjo.

Desa

Panggungharjo

melalukan respon dengan cepat setelah Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid19 di Indonesia pada tanggal 3 Maret 2020. dan pada tanggal
20 Maret Panggung Tanggap Covid-19 (PTC) didirikan. 2
pekan

atau

lebih

tepatnya

17

hari

setelah

adanya

pengumuman pertama kasus di Indonesia merupakan bentuk
inisiatif yang baik, dimana saat itu belum ada instruksi baik
dari pemerintah Pusat ataupun daerah.
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Dua

minggu

setelah

RD

Gambar 31 Timeline Penanganan Covid-19 PTC Panggungharjo

Presiden

RI

Joko

Widodo

DP

mengumumkan kasus positif covid untuk pertama kali,
pemerintah desa bersama warga desa mendirikan satu gugus

ia
t

tugas sebagai pusat kendali dan operasi penanganan covid
Sembilan belas di desa Panggungharjo yang disebut sebagai

ar

Panggung Tanggap Covid Sembilan Belas. Timeline dari
kegiatan penanganan Covid-19 di Desa Panggungharjo secara

et

detail dapat dilihat pada gambar diatas.
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b. Inisiatif local lockdown
Local Lockdown menjadi salah satu cara yang diterapkan

oleh pemerintah desa untuk mencegah proses penularan.
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa local lockdown
adalah proses pencegahan penularan dengan “mengunci”
daerah tersebut dari pesebaran lalu lalang orang. Orang yang
masuk ke suatu daerah yang di lockdown akan di skrining
dengan ketat, dan warga didaerah yang lockdown dilarang
atau

dianjurkan

untuk

tidak

keluar. Local

Lockdown

ditemukan didesa pada skala RT ketika didapati di anggota
masyarakat di RT tersebut positif covid-19 dan langkah ini
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dinilai cukup efektif sebab apabila ada warga yang terjangkit
virus dan berstatus positif tanpa gejala diharapkan akan
sembuh dan meminimalisir interaksi antar sesama dan
tentunya pada daerah yang lockdown protokol kesehatan
tetap dilaksanakan dengan maksimal. Sekali lagi dapat
disimpulkan bahwa Inisiatif local lockdown ini bertujuan
untuk mencegah mobilitas / pergerakan orang masuk atau
keluar

kompleks/kampung.

Di

seluruh

wilayah

Y

kabupaten/kota di DIY.

DI

Pada desa atau kelurahan yang dijadikan sampel
penyusun menyimpulkan bahwa inisiaitf local Lockdown

RD

diterapkan oleh semua desa, selain karena manfaatnya baik,
local lockdown juga masuk dalam peraturan,

DP

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

ia
t

(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu

ar

wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah

et

terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di
wilayah tersebut.
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Apabila karantina wilayah diterapkan, maka kebutuhan
dasar masyarakat seperti pangan harus disediakan oleh
pemerintah selama masa karantina wilayah berlangsung. Hal
tersebut diatur dalam Undang-Undang No 6 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 ayat 1 Tahun 2018.
Melihat dari dasar hukum diatas dan kondisi didesa yang
berhasil kami potret penanganannya maka disimpulkan
bahwa inisiatif lockdown ini diterapkan dan juga pemerintah
desa melakukan langkah untuk memberikan support bagi
daerah yang dilockdown dengan cara memenuhi kebutuhan
warga selama lockdown. Tidak hanya pemerintah desa,
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inisiaitif untuk saling membantu juga terekam dengan baik
didesa yang kami jadikan sampel penelitian. Hal tesebut
terlihat dari adanya inisiaif warga yang mampu memberikan
sembako, adanya papan yang berisi makanan gratis dll.
c. Inisiatif Pengadaan Bantuan (Logistik, Alat Kesehatan)
lembaga-lembaga di tingkat kelurahan atau desa proaktif
melakukan penyediaan bantuan baik berupa bantuan logistik
untuk daerah yang dilockdown atau makanan jadi bagi

Y

keluarga penyintas covid-19. selain logistik berupa makanan

DI

desa juga aktif dalam penyediaan alat kesehatan penunjang
penangangan covid-19 seperti; masker dan alat pelindungdiri,
dan

sarung

tangan,

alat

penyemprotan

RD

faceshield,

disinfektan dll yang dipergunakan untuk smeua proses

DP

penanganan covid-19.

Inisiatif pengadaan bantuan logistik sangat diperlukan
apabila disuatu desa terdapat warga yang terdampak. Apalagi
pada

ia
t

yang terdampak adalah kepala keluarga, ini akan berdampak
sulitnya

ekonomi

keluarganya

selama

proses

ar

penyembuhan kepala kelaurga tersebut. Oleh karena itu

et

peran desa dengan inisiatif pemberian bantuna berupa
logistik atau bahan makanan dirasakan manfaatnya.
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Selain itu penyediaan seperti masker dan handsanitizer

dan juga lokas untuk mencuci tangan untuk keperluan pribadi
atau bersama seperti dimasjid, gereja atau tempat umum
lainnya. Inisiatif ini sangat mendukung protokolkesehatan.
Potret inisiatif ini baik inisiatif pengadaan logistik
makanan dan juga alat kesehatan terjadi diseluruh desa yang
menjadi objek penelitian ini.

d. Inisiatif Meningkatkan Keamanan
Pada masa pandemi ini dua sektor yang terdampak
adalah sosial dan ekonomi, dimana pada sektor ekonomi,
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ekonomi Indoneisa secara keseluruhan mengalami hantaman
yang luar biasa, Indoneisa jatuh pada jurang resesi.
Dampaknya, banyak warga yang kehilangan pekerjaan, yang
bahkan

hingga

kini

sulit

dilakukan

pendataan

untuk

mengetahui jumlah real dari jumlah pengangguran baru yang
disebabkan oleh PHK di tempat kerja sebelumnya. Pemutusan
hubungan kerja tidak hanya terjadi pada level tempat kerja
biasa atau UMKM, tapi perusahaan-perusahaan yang dapat

DI

melakukan PHK besar-besaran.

Y

dikatakan besar atau raksasa sekalipun kalang- kabut dan
Meningkatnya angka pengangguran tersebut, tentunya

RD

membuat permasalahan baru, yaitu tingkat kriminalitas
semakin meningkat dimasa Pandemi. Oleh karena itu pada

DP

inisiatif yang berhasil dipotret adalah inisiatif warga untu
meningkatkan keamanan ditingkat RT/RW, kampung secara
mandiri. Ini juga disebabkan terkait dengan isu dropping

ia
t

pelaku potensial kejahatan/tindak pidana. Di seluruhwilayah
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kabupaten/kota di DIY, inisiatif seperti ini sering ditemui.
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Gambar

32 Grafik Kenaikan angka kejahatan

e. Inisiatif Memberikan Sumbangan
Rakyat DIY sudah dikenal sebagai masyarakat yang
memiliki

kerukukanan

berbagai

musibah

yang

warga

kuat.

DIY

Dalam

sudah

menghadapi

terbiasa

dalam

memberikan sumbangsih yang masing-masing mampu. Ada
yang berkontribusi sebagai relayan dan ada juga yang
membantu dalam bentuk menginisasi sumbangan.
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Bentuk inisisasi semacam ini telah menjadi budaya di
masyarakat DIY, ketika ada warga yang tertimpa musibah
seperti sakit, meninggal, perampokan, kebakaran aset pribadi
atau musibah-musibah lainnya warga DIY terbiasa bersamasama menyisihkna uang untuk sumbangan dalam rangka
meringankan beban warga yang tertimpa musibah tersebut.
Inisiasi seperti ini kami temukan dalam proses penelitian
ini. Hampir didapati seluruh desa terpotret inisiasi semacam

Y

ini, warga desa aktif memberikan sumbangan minimal dapat
kampung, di RT masing-masing.

DI

membantu dilingkup terkecil termpat tinggal mereka di

RD

f. Inisiatif Meningkatkan Ketahanan Pangan

Isu ketahanan pangan adalah isu yang cukup meluas

DP

dikalangan masyarakat ketika masa pandemi saat ini.
Dampak dari ekonomi yang memburuk, pemutusan hubungan
kerja meluas, berdampak pada kekhawatiran banyak kepala

ia
t

keluarga atau keluarga secara umum terhadap “besok,
keluarga saya bisa makan tidak ya?”.

ar

Keadaan realita semacam inilah yang kemudian memicu

et

inisiatif masyarakat untuk melakukan budidaya tanaman
pangan dirumah masing-masing dengan sistem hidroponik

Se
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dan diterapkan baik warga yang dikota maupun didesa.
walaupun dengan lahan terbatas bagi warga kota, atau yang
biasa dikenal sebagai urban farming atau bertanidiperkotaan.
Bagi warga yang memiliki lahan cukup luas biasanya lebih
mudah bercocok tanam, dan biasanya berlokasi didesa.
Inisiatif ini kami potret sejak awal pandemi, dimana
banyak warga kemudian banyak yang mencoba menanam
berbagai bentuk tanaman pangan yang berumur pendek;
seperti tanaman kangung, pakcoy dll. Inisiatif ini terbukti
manfaatnya 2-3 bulan setelah warga mulai menanam.
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Setidaknya mereka dapat memenuhi gizi untuk kebutuhan
dirumah masing-masing.
g. Inisiatif Berwirausaha
Dampak ekonomi yang dahysat, membuat banyak kepala
keluarga

memeras

otak,

memikirkan

bagaimana

mendapatkan tambahan penghasilan. Peneliti mendapati
bahwa dimasa pandemi saat ini, ada fenomena positif yang
terjadi yaitu banyak warga masyarakat yang berinisiatif

Y

berwirausaha, warga menjual barang apapun yang memiliki

DI

nilai ekonomis dan melakukan kegiatan usaha berbasis
online.

RD

Metode berjualan secara online banyak dilakukan sebab
dapat mendukung program menjaga protokol kesehatan

DP

dengan meminimalkan berinteraksi dengan banyak orang.
Selain itu, warga masyarakat yang berjualan secara online
kemudian melakukna inovasi dengan ikut bergabung di

ia
t

marketplace-marketplace yang tersedia. Sehingga mampu
meningkatkan omset dengan cukup baik. Atau online yang

ar

sederhana hanya melalui promosi ke jaringan pribadi

et

menggunakan platform whatsapp, facebook, atau instagram.
h. Inisiatif Pengadaan Sarana Prasarana Belajar
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Salah satu sektor yang terdampa adalah sekolah. Karena

pandemi ini semua sekolah dari jenjang tertinggi yaitu
perguruan tinggi dan juga sampai jenjang terendah yaitu
taman kanan-kanan sangat terdampak. Belajar dirumah
masing-masing menjadi pilihan yang harus dilakukan, sebab
pertemuan tatap muka tidak ungkin dilakukan karena akan
memberikan dampak yang besar terhadap penyebaran virus
covid-19.
Namun

kebijakan

untuk

sekolah

dirumah

ini

menimbulkan berbagai masalah seperti; keterbatasan atau
tidak memiliki gadget, keterbatasan akses internet, dan lain
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sebagainya. Oleh karena itu, inisiatif yang muncul untuk
menjawab permasalahan diatas adalah seperti penyediaan
zona akses internet yang dapat dimanfaatkan anak sekolah
untuk belajar.
i. Inisiatif Membuka Posko Bantuan COVID-19
Inisiatif

ini

karangtaruna

biasanya

setempat.

diinisasi
Posko

dan
ini

dikelola
dibuat

oleh
untuk

mengakomodir informasi dan juga melakukan berbagai upaya

Y

pencegahan digarda terdepan. Posko ini umumnya terdapat di

DI

akses keluar-masuk kawasan bisa akses masuk kawasan desa,
RT danlain sebagainya.
mensosialisasikan

protokol

RD

Posko ini juga melakukan peran untuk mebantu
kesehatan

kepada

warga

DP

setempat yang melintas dengan memberikan himbauan
melalui pengeras suara, atau ditegur secara langsung.
j. Inisiatif Pengawasan Isolasi Mandiri

ia
t

Proses pengawasan bagi warga yang melakukan isolasi
mandiri perlu dilakukan, sukses tidaknya proses isolasi

ar

mandiri tergantung pada warga mematuhi atau tidak

et

himbauan-himbauan yang telah diberikan seperti tidak
diperkenannya keluar, melakukan olahraga teratur, makan-
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makanan yang bergizi dll.
Inisiatif khususnya pemerintah desa dan jajarannya

untuk terus memberikan perhatian berupa pengawasan,
pemberian segala bentuk kebutuhan selama isolasi mandiri
sangat

bermanfaat

dan

sangat

mendukung

proses

kesembuhan penyintas yang sedang melakukan isolasi
mandiri.
Maka

disimpulkan

dalam

konteks

partisipasi

masyarakat, praktek-praktek baik ini merupakan contoh
bahwa bencana seperti pandemi COVID19, pasti akan banyak
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pihak yang ikut serta memberikan kontribusi terbaik yang
dapat dilakukan.
4.3. JARINGAN KOMUNIKASI DESA
Mengkomunikasikan

resiko

dalam

situasi

bencana

bukanlah suatu yang mudah. Dalam kondisi masyarakat takut
dan cemas atas perkembangan jumlah kasus positif dan tingkat
penyebaran

yang

demikian

cepat,

menimbulkan

situasi

ketidakpastian yang semakin tinggi. Akibatnya, daya kritis dan
masyarakat

juga

berkurang.

Dalam

kondisi

Y

rasional

ini

dan

‘mengarahkan

informasi

DI

pemerintah Desa memegang peran penting dalam ‘membatasi’
terkait

pandemi

untuk

RD

meminimalisir kegelisahan masyarakat. Jaringan komunikasi
untuk berkoordinasi dan diseminasi informasi yang benar

DP

terkait covid 19 menjadi penting.

Secara umum jaringan komunikasi dalam penanganan

ia
t

dampak covid 19 diinisiasi oleh kepala desa / kelurahan.
Keberhasilan koordinasi penanganan dampak covid 19 pada

ar

keenam desa yang menjadi contoh dalam penelitian ini.

et

Pimpinan desa / kelurahan bergerak cepat mengambil inisiatif
koordinasi dengan satgas Covid di tingkat Kabupaten / Kota dan
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kecamatan, yang kemudian membentuk satgas di tingkat desa,
dukuh hingga RT. Namun demikian, keberhasilan penanganan
pandemi ini tidak hanya berada di tangan unsur pemerintah
Desa saja, namun juga pada kekompakan perangkat di tingkat
pedukuhan dan RT serta warga setempat. Pada sub bab ini akan
dipaparkan bagaimana jaringan komunikasi yang terjadi dalam
penanganan pandemi di desa Panggungharjo Bantul, Sukoharjo
Sleman, Jambidan Bantul, Purbayan Kota Jogja, Gadungsari
Gunung Kidul dan Pengasih Kulon Progo.
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Secara umum, inisiatif koordinasi komunikasi diinisiasi
oleh kepala Desa / Lurah dalam berkoordinasi dengan tingkatan
dibawahnya. Sedangkan koordinasi dengan Kecamatan dan
Kabupaten / Kota diinisiasi oleh dinas terkait maupun
pemerintahan daerah. Berikut ini beberapa kegiatan jaringan
komunikasi yang dilakukan ditingkat desa.
1. Koordinasi, pemberdayaan warga dan pemanfaatan Aplikasi
android / Grup WA

DI

Y

Langkah pertama yang dilakukan dalam penanganan covid
19 di tingkat desa adalah dengan membentuk tim Satgas Covid

RD

19 untuk semua pedukuhan / RW dan RT. Koordinasi ini dilakukan
pada bulan pertama sejak kasus positif covid

19 pertama

diumumkan di Indonesia (2 Maret 2020). Satgas ini bertugas utama

DP

melakukan penyemprotan desinfektan pada lingkungan secara
berkala. Selain itu juga penyiapan ruang- ruang public dengan

ia
t

penerapan protocol kesehatan seperti menyediakan bak cuci
tangan, pemeriksaan suhu badan dan pengaturan tempat duduk

et

umum.

ar

agar tetap berjarak serta menghindari kerumunan di tempat

Koordinasi tim Satgas Covid 19 sendiri belum tereksplorasi
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dari data di lapangan, apakah dengan pertemuan langsung atau
dalam koordinasi online dengan pemanfaatan media whatsapp
atau tatap muka online lainnya. Peran kepala Desa cukup
menonjol dalam pembentukan satgas ini, mengingat kondisi
masyarakat saat awal munculnya pandemi ini dalam kondisi
shock dan tidak siap. Hal ini ditambah dengan makin
banyaknya penduduk desa yang lama tinggal di Jakarta dan
‘mudik’ akibat terkendala mata pencahariannya di sana.
Padahal, Jakarta dikenal sebagai episentrum penyebaran covid
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19 di Indonesia, sehingga pergerakan penduduk ke desa ini
perlu dipantau dengan ketat dan sebaik-baiknya.
Salah satu inisiatif yang menonjol dari Kepala Desa adalah
yang

dilakukan

di

desa

Panggungharjo,

Sewon,

Bantul.

Menyadari bahwa kontak fisik adalah hal yang sebisa mungkin
dihindari, desa Panggungharjo menginisasi pembuatan aplikasi
berbasis android yang dengan mudah diakses dari gawai yang
dimiliki penduduk setempat untuk melaksanakan koordinasi

Y

lebih lanjut. Aplikasi yang disebut dengan Panggung Tanggap

DI

Covid 19 (PTC-19) mengembangkan dua basis platform, yaitu

RD

platform dukung dan platform lapor.

Platform dukung ini merupakan upaya pemerintah desa
(Pemdes) Panggungharjo untuk menggerakkan seluruh potensi

DP

sumber daya desa, baik sumber daya manusia (relawan) dan
sumber daya materi (barang dan uang). Sumber daya manusia
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yang akan digerakkan menjadi relawan satgas ini dibedakan
menjadi dua kategori, yaitu relawan professional (relawan medis

ar

dan non-medis) serta relawan non-professional untuk dilibatkan
dalam teknis distribusi dan dapur umum. Sedangkan platform

et

dukung ini juga berupaya menghimpun bantuan warga desa
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yang diberikan dalam bentuk barang dan uang.
Sedangkan pada platform lapor merupakan upaya mitigasi

bencana di desa Panggungharjo dengan memetakan kondisi
masyarakat yang terdampak baik dari sisi medis, ekonomi dan
sosial. Pemdes Panggungharjo menyadari mitigasi bencana
pandemi ini di wilayahnya, mengingat tingginya mobilitas
28.000 warga desa yang tentu saja beresiko pada warga desa
lainnya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi jatuhnya korban
akibat

pandemi,

semua

warga

desa

diwajibkan

untuk

melaporkan kondisi kesehatannya dalam waktu 14 hari terakhir
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beserta aktivitas hariannya. Hasil dari mitigasi klinis ini akan
menghasilkan 3 kategori resiko, yaitu resiko tinggi, sedang dan
rendah. Pemdes juga telah menyiapkan langkah intervensi
seperti pendampingan dan monitoring yang dibantu oleh tenaga
medis sumber daya lokal di desa tersebut. Pelaporan ini juga
wajib diisi oleh para pendatang baru dari daerah di luar
Panggungharjo.
Selain mitigasi klinis, diselenggarakan pula pendataan non-

Y

klinis, khususnya mendata warga yang terdampak secara

DI

ekonomi. Dalam mitigasi ekonomi ini, pemdes Panggungharjo
mengembangkan dua modul ekonomi, yaitu modul untuk
klinis.

Sedangkan

modul

RD

monitoring dan asistensi harian warga yang terdampak secara
mitigasi

kedua

adalah

untuk

DP

mengidentifikasi warga yang terdampak ekonomi sebagai dasar
pemberian pekerjaan bagi yang kehilangan pekerjaan melalui
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program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan program Sejengkal
Tanah Harapan, yang bertujuan sebagai jaringan pengaman

ar

dengan mengoptimalkan peran Lembaga desa.
Kegiatan PTC-19 ini dijalankan oleh Pusat Pengendalian

et

dan Operasi Panggung Tanggap Covid 19 (Pusdalops) yang
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diketuai oleh Kepala Desa Panggungharjo sendiri. Ada Sembilan
tim dibawah koordinasi Pusdalops ini, yaitu Kesekretariatandan
Kebendaharaan, Data dan Informasi, Mitigasi Klinis, Mitigasi
Sosial, Mitigasi Ekonomi, Relawan Professional, Tim Reaksi
Cepat (TRC), pengadaan, produksi dan distribusi serta Fund
Rising.
Menarik

untuk

mencermati

dukungan

warga

Panggungharjo terhadap program PTC-19 ini, khsusunya
keaktifan warga dalam mengisi modul klinis dan modul ekonomi
untuk menjadi data base Pemdes untuk memutuskan kebijakan
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tanggap covid 19 selanjutnya. Meskipun telah disampaikan
kepala Desa Panggungharjo sendiri bahwa warga desa telah
memiliki tradisi gotong royong yang kuat, namun tampaknya
faktor pengaruh kepada Desa sendiri menjadi faktor penting
yang mendorong keterlibatan perangkat desa, dukuh dan RT
serta warga desa itu sendiri. Sosok Wahyudi Anggoro Hadi,
S.Farm, Apt selaku kepala Desa telah dikenal kiprahnya sejak
dulu. Sebelumnya, beliau telah berhasil membawa desa

Y

Panggungharjo meraih penghargaan 4th ASEAN Leadership

DI

Award on Rural Development and Poverty Eradication, yang
merupakan penghargaan tingkat ASEAN pada bulan November

RD

2019 lalu.

2. Pengendalian Informasi Seputar Covid 19 dan meminimalisir

DP

HOAX

Situasi ketidakpastian adalah salah satu penyebab sulitnya

ia
t

penanganan di masa pandemi ini. Salah satu penyebab
munculnya ketidakpastian ini adalah beredarnya banyak

ar

informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Menyadari
pentingnya mengendalikan informasi ini, di awal masa pandemi

et

kepala desa Panggungharjo sempat mengunci WA Grup pemdes
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dengan tidak mengijinkan anggota grup memposting sesuatu.
Hanya kepala desa yang boleh memposting berita baru untuk
tujuan membatasi ‘lalu lintas’ informasi tentang Covid 19 yang
membingungkan dan belum tentu kebenarannya.

Disamping itu, untuk memastikan setiap kepala dukun dan
RT masuk dalam jalur koordinasi dan diseminasi informasi,
maka semua kepala dukun dan RT wajib masuk dalam WA Grup
tersebut. Jika ada yang tidak bisa bergabung, maka minimalada
1 perwakilan dari setiap RT / dukuh. Aturan ini sangat
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tepat, mengingat dalam kondisi tanggap darurat seperti ini
kebutuhan koordinasi yang cepat dan tepat, serta untuk
mengurangi ketidakpastian informasi yang beredar di tengah
masyarakat. Sehingga WA Grup ini menjadi referensi utama bagi
warga Panggungharjo, ditengah banjir informasi tentang Covid
19 yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Selain Panggungharjo, kelima desa dan kelurahan lainnya
juga menggunakan WA Grup dalam melakukan koordinasi baik

Y

diantara aparat desa, maupun dengan warga dan pihak dariluar.

DI

Keberadaan teknologi informasi ini sangat membantu dalam
penanganan pandemi saat ini, mengingat perlunya membatasi

RD

interaksi dan berkumpul dalam jumlah banyak. Meskipun belum
melakukan ‘pembatasan’ informasi seperti yang dilakukan oleh

DP

Panggungharjo, namun paling tidak pemanfaatan teknologi ini
sangat membantu dalam menjalankan tugas penanganan

ia
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pandemi di wilayah masing-masing.

Selain itu Panggungharjo juga memfasilitasi saluran

ar

komunikasi terkait Covid 19 dengan membuat WA Grup
Panggung Tanggap Covid 19 (WAG PTC-19). WAG PTC-19 ini

et

dibentuk ditiap dukuh dan bisa diakses semua warga dukuh
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tersebut. Namun, untuk membatasi beredarnya informasi hoax
dan meresahkan, maka aturan main diberlakukan dalam WAG
PTC 19 ini. Aturan tersebut diantaranya : Kendali WAG covid 19
berada

di

kepala

dukuh,

dan

didedikasikan

untuk

mengakomodasi keluh kesah, harapan dan kerisauan warga.
Informasi yang disampaikan juga dibatasi hanya berbagi
pengalaman positif inisiatif warga dalam membangun kerjasama
sosial dalam situasi krisis ini. Berita positif ini tentu saja akan
mendorong wilayah lain bisa menduplikasi pengalamanpengalaman baik tersebut di wilayahnya masing-masing.
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Pengendalian

informasi

ini

juga

dibutuhkan

dalam

penanganan warga terpapar covid 19 beserta keluarganya.
Covid 19 ini adalah penyakit baru, sehingga munculnya
perasaan bingung, cemas, dan takut terlebih ketika menerima
kabar ada tetangga atau bahkan anggota keluarga yang terpapar
positif, akan menimbulkan keresahan sosial yang berakibat
munculnya

stigma sosial.

Tidak

sedikit

pula,

perlakuan

diskriminatif diberikan masyarakat kepada pasien terpapar

Y

covid beserta keluarganya. Hal ini terjadi karena beredarnya

DI

informasi-informasi hoax di tengah masyarakat, sehingga
pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk meluruskan

RD

stigma-stigma yang salah dengan melakukan edukasi melalui
informasi terarah yang disampaikan dalam WA Grup maupun

DP

aplikasi PTC 19.

3. Keterbukaan informasi sebagai Kunci Keberhasilan Penanganan

ia
t

Pandemi
Keterbukaan

informasi

dalam

pengelolaan

pandemi

ar

menunjukkan transparansi dan pada akhirnya menimbulkan
kepercayaan publik pada pemerintah desa. Munculnya sikap
pada

masyarakat

et

percaya

ini

menjadi

awal

dukungan
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masyarakat kepada pemerintah desa dalam menjalankan
kegiatan penanggulangan pandemi. Keterbukaan informasi
yang dilakukan oleh keenam desa terkait dengan warga yang
mengalami kasus positif, tujuannya agar warga sekitar warga
terdampak bisa melakukan persiapan untuk gotong royong
membantu keluarga terdampak yang sedang melakukan isolasi
mandiri.
Keterbukaan informasi lain yang dilakukan oleh desa
Panggungharjo adalah gerakan dukung dari warga dalam
bentuk ‘modul dukung’. Modul dukung ini mengidentifikasi
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keperluan warga dalam penanganan covid 19 baik untuk
mengatasi dampak klinis maupun non klinis. Dari hasil
identifikasi ini, kemudian diketahui berapa kebutuhan yang
diperlukan, sehingga melalui modul dukung ini pula warga
dihimbau untuk mengisi form dukungan sesuai kemampuan,
baik berupa tenaga, sumbangan barang, sumbangan uang, dan
lainnya. Keterbukaan informasi dalam penerimaan sumbangan
ini menjadi penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan

organisasi

masyarakat

seperti

DI

Keterlibatan

Y

sekaligus meningkatkan rasa kebersamaan antar warga desa.

Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama yang berbasis di setiap

RD

desa juga sangat intens di semua desa yang diteliti. Kedua ormas
Islam tersebut juga secara aktif membantu masyarakat setempat

4. Bank Data Warga

DP

baik dalam bentuk tenaga maupun sumbangan materi.
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Satu hal menonjol yang dilakukan oleh desa Panggungharjo
adalah adanya mekanisme manajemen komunikasi yang sangat

ar

baik. Tidak hanya sistem jaringan komunikasi antar warga dan

et

pengangkat desa yang dibuat khusus untuk penanganan covid
19, tetapi sumber data terkait kondisi warga dibuat secara
dan
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lengkap

terstruktur

baik.

Kepala

desa

tampaknya

menyadari bahwa data yang akurat sangat penting dalam
pengendalian dampak covid 19.
Data yang dihimpun dari warga adalah data klinis dan non

klinis. Data klinis terkait kondisi kesehatan warga yang
kemudian akan dikluster dalam resiko tinggi, sedang dan
rendah.

Masing-masing

resiko

telah

disiapkan

langkah

intervensinya. Seperti warga yang masuk resiko tinggi akan
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mendapatkan pendampingan yang dipantau langsung dari
Puskesmas Sewon II, sedangkan beresiko sedang akandimonitor
oleh tenaga kesehatan, dan yang beresiko rendahakan diberikan
materi edukasi untuk berperilaku yang mentaati protocol
kesehatan.Sedangkan data non klinis terkait kondisi potensi
terdampak pandemi seperti hilangnya mata pencarian.
Penghimpunan bank data ini juga memerlukan kerjasama
dan dukungan penuh dari warga untuk mengisinya. Lurah desa

Y

menekankan himbauan, “Jangan lupa isi datamu, untuk

DI

keberlangsungan hidupmu, keluargamu dan masa depanmu!”.
Para pendatang dari luar daerah desa juga diwajibkan untuk

RD

mengisi data klinis, untuk mengetahui potensi penularan yang
mungkin dibawa oleh para pendatang ini.

DP

Proses penghimpunan bank data di Panggungharjo ini
menunjukkan interaksi sosial yang sangat baik antara warga dan
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perangkat desa. Ada kepercayaan tinggi pada wargasehingga
mereka dengan rela hati mengisi aplikasi pendataan yang harus

ar

dilengkapi secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Di sisi
lain, perangkat desa juga transparan dalam menjalankan

et

aktivitasnya, yang bisa dipantau melalui media sosial maupun
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jaringan komunikasi WA Grup PTC 19 yang telah terbentuk di
setiap pedukuhan.

4.4. KETERLIBATAN PIHAK LUAR
Problem pandemi dan dampaknya (ekonomi dan sosial)
adalah rakyat yang terdampak merata. Sedangkan Kemampuan
pemerintah (Pusat, Daerah, Desa) menurun drastis. Pemulihan
ekonomi butuh waktu dan adaptasi dengan tatanan norma baru,
serta masih harus mengantisipasi

perkembangan pandemi

Covid-19 yang belum selesai. Perlu solusi pada tingkat
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kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat yang luas
termasuk berbasis wilayah (desa, dusun/kampung, RT/RW)
dalam waktu yang lama dan tidak pasti dalam bentuk “gerakan
solidaritas atau gotong royong”. Agar Supaya dampak pandemi
yang merata, lama dan tidak pasti ini dapat teratasi atau
dikurangi, dengan kolaborasi rakyat serta pemerintah se-DIY.
Keterlibatan pihak luar di desa menjadi salah satu yang
perlu dipotret. Sebab tidak sedikit peran yang mungkin

Y

signifikan di masyarakat diperoleh dengan adanya keterlibatan

DI

pihak luar. Keterlibatan pihak luar ini seperti adanya peran serta
organisasai masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdhatul

RD

Ulama, Lembaga-lembaga filantropi atau bahkan perusahaan
dengan program-program CSR mereka. Seperti yang sudah

DP

dijelaskan diatas meluasnya efek dampak pandemi covid-19 ini
memang sangat diperlukan kolaborasi dari berbagaisendi untuk
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sama-sama gotong-royong mengentaskan persoalan dari huluhilir dampak covid-19 di DIY.

ar

Keterlibatan pihak luar dari desa ini banyak aspek yang
melatarbelakanginya. Tidak semua desa mampu “mengundang”
pihak

et

keterlibatan

luar

untuk

membantu

desa

mereka.
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Networking dibutuhkan dalam hal ini oleh pemerintah desa,atau
tokoh-tokoh yang berperan didesa untuk memaksimalkan
peluang

mendatangkan

pihak

luar

untuk

berpartisipasi

membantu menyelesaikan beberapa persoalan didesa. Sebelum
adanya bencana pandemi covid-19 ini, rakyat DIY secara umum
pernah

tercatat

bencananya

yang

dalam

sejarah

diapresiasi

dari

dunia.

segi

pengendalian

Dunia

Internasional

mengapresiasi DIY yang mampu melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana gempa Jogya 2006, yang selesai
dalam waktu 2,5 tahun. Selain gempa Jogja, erupsi Gunung
Merapi di Sleman juga disorot karena penyelesaikan
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masalahnya cukup cepat dan terkoordinasi dengan baik.
Kuncinya yaitu solidaritas rakyat DIY dan sinergi rakyat serta
pemerintah. Disisi lain, partisipasi masyarakat yang peduli
Covid-19 amat tinggi. Baik lembaga sosial (Ormas Keagamaan;
LSM; CSR; Lembaga Zakat & Wakaf; Juga aneka komunitas);Juga
komunitas bisnis. Saling membantu, khususnya sosial dan
ekonomi.
Keterlibatan Eksternal di desa Panggungharjo
Proses penanganan Covid-19 di Panggungharjo adalah

Y

4.4.1.

DI

yang tercepat dalam merespon pandemi covid-19 ini. Terlihat
dari kesigapan pemerintah desa yang langsung membentuk

RD

tim Panggung Tanggap Covid (PTC) sepekan setelah Presiden
RI Joko Widodo mengumumkan kasus pertama di Indonesia.

DP

Respon desa ini bahkan dilakukan sebelum ada intruksi
apapun baik dari pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
Berbagai

langkah

antisipatif

telah

direncanakan

oleh

ia
t

pemerintah desa dengan mencoba melibatkan berbagai
elemen dalam penanganannya, baik dari internal desa

ar

maupun ekternal. Ini tidak terlepas dari pemahamanan

et

pemerintah desa bahwa penanganan covid-19 in perlu sinergi
dari berbagai elemen. Pihak eksternal terlibat dalam agenda
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penyemprotan ini adalah Bansen NU. Dimana agenda
penyemprotan berloka di Polsek Sewon.
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DI

RD

Gambar 33 Penyemprotan disinfektan di Polsek Sewon oleh Banser
dikawasan Panggungharjo, Sewon

Ketahanan pangan menjadi hal yang urgent dalam masa

DP

pandemi saat ini, dimana banyak warga yang kesulitan dalam
mencari pekerjaan, pemutusan hubungan kerja terjadi
sektor

yang

kesemua

ia
t

diberbagai

itu

berimbas

pada

kerentanan ketahanan pangan dilevel terendah. Angka

ar

kemiskinan baru yang pasti terjadi. Selain itu, diawal
pandemi, dimana ada ketakukan warga untuk keluar rumah

et

mengakibatkan sirkulasi barang di toko-toko warga menjadi
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berhenti. Banyak bahan pokok yang tidak berputar karena
sepinya pembeli. Pemerintah desa Panggungharjo kemudian
membuat inisiatif untuk membuat platform Pasardesa.id
dengan

tujuan membantu

masyarakat

dalam

proses

membeli bahan pokok dengan platform tersebut.
Pemerintah kemudian membuat berbagai kebijakan
salah satunya adalah realokasi dana desa yang sebagian
diperintahkan sebagai dana bantusan sosial untuk warag yang
terdampak. Pemerintah desa Panggungharjo lalu membuat
kerjasama dengan Bank BNI untuk proses
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penyaluran bansos secara non tunai dan dikerjasamakan
dengan

platform

pasardesa.id

dalam

proses

pembelanjaannya. Dengan cara ini proses distribusi menjadi
lancar, tidak terjadi kerumunan dan tepat sasaran mensasar

Gambar
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t

DP

RD

DI

Y

warga yang benar-benar terdampak.

34 Panduan Belanja untuk Penerima BLT-DD bekerjasama
dengan Bank BNI

ar

Keterlibatan pihak eksternal di Desa Panggungharjo

et

tidak terlalu signifikan. Kami menyimpulkan bahwa tingkat
partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelesaian
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berbagai persoalan yang muncul akibat pandemi covid-19
sangat baik dan signifikan. Warga masyarakat bekerjasama
dengan pemerintah desa menyelesaikan setiap persoalan dan
berpartisipasi disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Kepala
pemerintah desa juga menjadi salah satu faktor, dimana peran
leader sangat penting dalam proses menggerakka masyarakat
untuk dapat berpartisipasi dengan berbaegai macam program
yang di inisiasi oleh desa. Ini tidak terlepas dengan kultur
warga masyarakat yang dengan tingkat pendidikan yang
cukup baik.
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4.4.2.

Keterlibatan Eksternal di Desa Jambidan Bantul
Penanganan Covid-19 di Jambidan terlah berlangsung

cukup awal khususnya sejak kasus positif di Yogyakarta mulai
bermunculan. Keterlibatan berbagai pihak baik dari internal
desa maupun ekternal juga terlihat cukup baik. Ini tidak
terlepas dari pemahamanan bahwa penanganan covid- 19 in
perlu sinergi dari berbagai elemen.
Setidaknya dalam penelitian ini, kami menemukan fakta

Y

bahwa keterlibatan khususnya dari eketernal di desa
program

pencegahan

covid-19

DI

Jambidan terjadi sejak awal pandemi, dimana saat itu
yang

dilakukan

adalah

RD

penyemprotan disinfektan. Penyemportan ini melibatkan
elemen eksternal yaitu Banser NU, tentunya dalam praktek

DP

dibantu oleh warga masyarakat. Keterlibatan ekternal di

Se
kr

et

ar

ia
t

Jambidan dirasakan manfaatnya oleh warga.

Gambar 35 Proses Penyemprotran Disinfektan di Jambidan

Selain Bansen NU, elemen eksternal lain yang memiliki
kontribusi di desa Jambidan adalah Kokam Muhammadiyah,
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yaitu dengan membantu pengadaan sarana dan prasaranacuci
tangan diarea publik. Kita tau bahwasannya mencuci tangan
ini adalah bagian dari kampanye nasioal 3 M, dan aspek
mencuci tangan menjadi salah satu langkah pencegahan
utama

yang

harus

menjadi

kebiasaan

masyarakat.

Keterlibatan eksternal ini.
Keterlibatan pihak eksternal di Desa Jambidan dirasakan
sekali

manfaatnya

oleh

warga

desa.

Dengan

adanya

Y

keterlibatan pihak eksternal kerja-kerja pemerintah desa

DI

menjadi teringankan dan menjadi lebih efekfit dalam

RD

pelaksanaan beberapa program-program.

DP

4.4.3. Keterlibatan Eksternal di Kelurahan Purbayan Kota
Yogyakarta
Proses penanganan Covid-19 di Purbayan juga terlah
berlangsung cukup awal khususnya sejak kasus positif di
Yogyakarta mulai bermunculan. Berbagai langkah antisipatif
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telah direncanakan oleh pemerintah desa dengan mencoba

ar

melibatkan berbagai elemen dalam penanganannya. Terlihat
bahwa keterlibatan berbagai pihak baik dari internal desa

et

maupun ekternal juga terlihat cukup baik. Ini tidak terlepas
dari pemahamanan warga Purbayan bahwa penanganan
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covid-19 in perlu sinergi dari berbagai elemen.
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Gambar 36 Penyemprotan d rumah warga

Program Gogrog Covid menjadi program yang
dilakukan oleh pemerintah desa Purbayan. Kegiatan yang
dilakukan adalah penyediaan lumbung pangan khussunya
bahan pokok yang dibagikan kepada masyarakat. Dalam
program ini tidak hanya pihak internal yang terlibat namun
melibatkan pihak eksternal desa yaitu Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta sebagai perpanjangan

et

DI

ar

ia
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DP

RD

program berjalan dengan lancar.

Y

tangan pemerintah memiliki tanggung jawab memastika

37 Lumbung Pangan Mataram
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Gambar

Selain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota

Yogyakarta, pihak eksternal yang terlibat dalam program
Gogrok Covid ini adalah Kampus yaitu Universitas Gadjah
Mada (UGM), peran UGM adalah sebagai penyedia bibit
terbaik dan melakukan pendampingan kepada masyarakat
dalam program ketahanan pangan diperkotaan.
Selanjutnya, proses pencegahan penularan covid-19 ini
tidak terlepas dari ketaatan warga dalam menerapkan protokol
kesehatan dengan 3 M ( Memakai Masker, Mencuci Tangan,
Menjaga Jarak) tentunya ini perlu keterlibatanberbagai elemen
untuk mengawal terlaksananya protokol kesehatan. Oleh karena
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itu pemerintah desa Purbayan bekerjamasama dengan Satpol
PP dalam proses patrolo yustisi dengan tujuan memastikan
protokol covid-19 dimasa pandemi ini terlaksana sampai pada

38 Operasi pelanggaran protokol kesehatan
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Gambar

DP

RD

DI

Y

level masyarakat.

Gambar 39 Patroli Kampanye wajib memakai masker

Pendidikan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan
dalam masa pandemi ini. di Purbayan pendidikan dimasa
Pandemi ini melibatkan tidak hanya pihak internal tapi juga
eksternal.

Salah

satunya bekerjasama

dengan

Salimah

organisasi eksternal yang berfokus pada keluarga dan
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masalah

anak.

Dimana

perannya

adalah

melakukan

pendampingan pendidikan anak dan menciptakan suasana
yang ramah terhadap anak.

Keterlibatan pihak eksternal dalam proses penyelesaian
masalah pandemi covid-19 sangat dirasakan manfaatnya oleh
warga masyarakat ataupun pemerintah desa. Beberapa
proses pencegahan menjadi lebih efektif dan efisien karena

Y

adanya bantuan dari pihak eksternal yang sudah dijelaskan

DI

diatas. Ini menyimpulkan bahwa dengan adanya berbagai
macam partisipasi elemen penyelesaian masalah pandemi ini

RD

akan dapat dilalui dengan baik.

DP

4.4.4. Keterlibatan Eksternal di Pedukuhan Gadungsari
Gunung Kidul
Gadungsari Gunung Kidul adalah kampung yang sempat
menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.
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t

Sebab dikampung tersebut terjadi beberapa kasus positif yang
dicurigai karena salah seorang warga sempat mengikuti

ar

pertemuan salah satu gerakan Islam di Goa Sulawesi Selatan.

et

Sejak peristiwa tersebut, pihak desa kemudian berjibaku
melakukan berbagai upaya antisipatif agar tidak meluas
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terlalu besar dengan melibatkan semua elemen di internal
desa, maupun bekerjasama dengan eksternal desa.
Operasi

kepatuhan

pemakaian

masker

dilakukan

bekerjasama dengan polisi sektor setempat dan juga polisi
pamong praja setempat. Operasi ini sering dilakukan
walaupun dilakukan secara isidental, dan berlokasi dipasar
Argosari.

Pasar

Argosari

diwaspadai

sebagai

tempat

penularan yang cukup efektif mengingat kondisi pasar tempat
bertemunya pembeli dan penjual dengan jarak yang tidak bisa
diprediksi dan hampir pasti terjadi kerumuman yang
memungkinkan penyebaran virus covid-19 ini menjadi lebih
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cepat. Bagi warga yang kedapatan melanggar protokol
kesehatan akan diberi sanksi menghafal pancasila atau
menyanyikan sebuah lagu.
Pihak eksternal juga melalukan langkah antisipatif
dengan melakukan penyemprotan disinfektan dibeberapa
lokasi di Gunungkidul, salah satu diantaranya berlokasi di
dusun Gadungsari. Selain penyemprotan PMI DIY juga
melalukan kampanye promosi kesehatan untuk cegah covid-

Y

19 sekaligus kampanye ayo donor darah mengingat dimasa

DI

pandemi ini ketersediaan darah selalu menipis sedangkan

Se
kr

et

ar

ia
t

DP

RD

permintaan darah terus ada bahkan meningkat.

Gambar 40 kegiatan bersama di gadungsari

Masalah edukasi menjadi satu hal yang cukup penting
dilakuakn dimasyarakat, karena bisa jadi warga belum mau
melakukan protokol karena merasa itu belum penting, karena
ketidaktahuan tersebut maka edukasi menjadi penting. Di
Gadungsari, proses edukasi juga dibantu oleh pihak Eksternal
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seperti, Kemenag, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan
Geraja. Mereka melalukan edukasi dengan memberikan
berbagai bentuk rasionalisasi akan bahaya covid-19 dan
pentingnya

menaati

protokol

kesehatan

yang

telah

dikampanyeka oleh pemerintah. Edukasi ini juga membahas
dan mencoba meyakinkan wargra bahwa covid-19 ini bukan
hoax, bukan konspriasi, tapi benar-benar terjadi, virus yang
amat berbahaya apabila terjangkit.
itu,

beberapa

lembaga

juga

berpartisipasi

Y

Selain

DI

memberikan bantuan-bantuna, baik logistik, kesehatan, dan
lain sebagainya. Bantuan-bantuan tesebut diberikan oleh

RD

Polres Gunung kidul, asosiasi dokter/tenaga medis, Bupati,
dan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial

DP

juga bergotong-royong memberikan bantuan di Gadungsari
Gunung Kidul.

Keterlibatan Eksternal di Sukoharjo Sleman
Proses antisipasi Covid-19 di Sukoharjo Sleman terlah

ia
t

4.4.5.

untuk

ar

berlangsung cukup lama. Sejak ada intruksi kepada setiapdesa
proaktif

mempersiapkan

kemungkinan

terburuk

et

wabah covid-19 ini menyerang setiap desa. Dalam prosesnya,
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desa Sukoharjo tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan
berbagai pihak baik dari internal desa maupun ekternal.
Diawal pandemi covid-19 ini, dibeberapa lokasi di

Sukoharjo dilakukan penyemprotan disinfektan dengan
dibantu oleh TNI dan Polisi setempat. Tentunya dibantu oleh
pihak warga, kepenguruhan RT dan RW bersama-sama
melakukan pencegahan dengan penyemprotan disinfektan ke
lokasi-lokasi

fasilitas

umum,

dan

rumah

warga.

Penyemprotan ini dilakukan sekaligus memberikan edukasi
pemahamanan kepada warga masyarakat bahwa covid-19 ini
harus dihadapi dengan serius dan tidak menganggap remeh
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setiap himbauan yang dikeluarkan pemerintah.
Dari Perguruan tingggi Universitas Gadjah Mada (UGM)
berperan dalam proses mendampingi warga dalam program
budidaya lele. ini menjadi salah satu ikhtiar untuk ketahanan
pangan warga dimasa pandemi. Sebab pandemi ini telah
membuat warga kesulitan dalam mencari penghasilan. Oleh
karena itu diperlukan berbagai upaya demi katahanan
pangan warga salah satunya budidaya lele. Lele dipilih karena

Y

menjadi salah satu budidaya yang paling mudah dan murah,

DI

dengan karakteristik jenis ikan yang tidak mudah sakit dan
tanggung disegala cuaca. Selain UGM, kampus lain yang

RD

terlibat dalam proses penerapan protokol kesehatan adalah
UIN Sunan Kalijaga, diamana mereka membantu untuk

DP

proses pembuatan video himbauan pelaksanaan protokol
kesehatan.
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Proses edukasi juga melibatkan elemen dari eksternal
dalam hal ini Dewan Masjid Indonesia (DMI). Pertemuan ini

ar

dihadiri oleh Takmir masjid dikecamatan Ngaglik Sleman.
Acara ini berlangsung cukup lama membahas himbauan

et

tentang tatacara penanganan covid khususnya dimasjid.

Se
kr

Jamaah masjid perlu diberikan pemahaman yang mendalam
karena kondisi pandemi ini baru dirasakan saat ini. Akhirnya
jamaah diminta untuk belajar untuk tidak berjabat tangan
setelah sholat, memakai masker, bahkan melakukan Sholat
berjamaah dengan jarak, yang ini sungguh berbeda dari
anjuran ketika normal yaitu justru merapatkan barisan
sholat.
Masih

berkenaan

dengan

proses

pencegahan

dilingkungan masjid, Baznas Sleman juga memberikan
bantuan masker bagi jamaah kurang mampu. Ini sebaga salah
satu upaya penerapan protokol kesehatan memakai masker
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dalam kampanye 3M (Memakai masker, mencuci tangan, dan
menjaga jarak). selain itu Baznas juga memberikan sembako
dan

handsantizer

untuk

jamaah masjid yang sekiranya

membutuhkan. Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama juga
ambil bagian dalam partisipasi di Sukoharjo. Dengan
memberikan

bantuan

berupa

sembako, masker,

dan

handsanitizer. Bantuan-bantuan ini sungguh dirasakan sekali
manfaatnya oleh warga masyarakat. Masjid menjadi salah
satu basis yayasan amal bakti muslim pancasila, jadi semua

DI

Y

organisasi keagamaan seperti yang

disebutkan diatas boleh memberikan bantuannya melalui

Keterlibatan Eksternal di Desa Pengasih Kulongprogo
Kerjasama yang baik antara elemen-elemen internal

DP

4.4.6.

RD

masjid.

seperti linmas, takmir masjid, PKK, RT RW, Pemrintah Desa,
akan membuat penyelesaian berbagai persoalan karena

ia
t

pandemi ini menjadi lebih cepat, apalagi jika pihakpemerintah
desa dapat memaksimalkan potensi bekerjasama dengan
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et

ar

pihak-pihak eksternal diluar desa.

Gambar 41 Posko Relawan Covid-19 sinergi berbagai elemen di Desa
Pengasih

Seperti

yang

dilakukan

di

Pengasih

Keterlibatan
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eksternal yang kami temukan di Pengasih Kulonprogo adalah
BPBD, DINKES, POLRES, KODIM, BAZNAS, PMI, dan
Relawan Baguna.
BPBD dan PMI adalah pihak eksternal diluar desa
Pengasih yang memiliki sumbangsir yang bermanfaat bagi
penanganan covid-19 di Pengasih Kulonprogo. Tercatat,
bantuan dari BPBD berupa alat pelindung diri dan alat
semprot dan juga penyemprotan disinfektan di rumah warga

Y

yang positif covid-19. Selain itu dinas kesehatan juga terjun

DI

langsung dalam mengontrol kesehatan warga secara berkala
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DP

RD

dibeberapa titik lokasi di desa Pengasih.
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Gambar 42 Persiapan penyemprotan diawal pandemi

Dalam penegakan protokol kesehatan pemerintah desa

pengasih mendapat bantuan dari Polsek dan Kodim setempat.
Selain operasi yustisi Polsek dan Kodim setempat juga
memberikan bantuan berupa sembako, dan dapur umum
untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang di isolasi
yang bertempat di kelurahan. Selian itu bantuan sembakojuga
diberikan oleh Baznas DIY.
Selain itu, bantuan lain juga datang dari relawan,
relawan Baguna membantu dalam proses penyemprotan
disinfektan. Penyemprotan dilakukan paling banyak diawal
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masa pandemi. Namun juga sampai dengan Oktober 2020 ini
juga tetap dilaksanakna dengan mensasar rumah warga yang

43 Penyerahan Bantuan warga yang isolasi mandiri oleh
Relawan Baguna
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Gambar

DP

RD

DI

Y

terpapar covid-19 dan lingkungan sekitar rumah tersebut.
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Gambar

44 Proses penyemprotan disinfektan dirumah warga yang
terpapar covid-19 Pengasih oleh PMI

4.5. KOLABORASI ANTAR ELEMEN (PENTAHELIX) DALAM PENANGANAN COVID
DIY
4.5.1.
Peran Pemerintah Daerah
a. Sektor Pendidikan
Pada bulan Maret, Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan
Dalam Masa Darurat COVID-19 yang ditujukan kepada

Y

Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Terdapat

DI

lima poin penting yang disampaikan dalam surat edaran
tersebut, antara lain mengenai: pembatalan Ujian Nasional

RD

(UN), proses Balajar Dari Rumah (BDR), Ujian Sekolah,
Kenaikan Kelas dan Penerimaan Peserta Didik Baru

DP

(PPDB). Surat edaran tersebut menjadi dasar satuan
pendidikan untuk menghentikan proses belajar mengajar

ia
t

tatap muka dan menggantinya dengan belajar dari rumah
menggunakan

daring.

Kemudian

pada

bulan

Mei,

ar

Kemendikbud kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor
15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar

et

Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.
surat

edaran

ini

selain

tentang

pedoman
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Isi

penyelanggaraan BDR, juga terkait panduan kegiatan
pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi
nantinya.
Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda DIY
dengan

keluarnya

Surat

Edaran

Gubernur

Nomor

421/8194 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pendidikan
Dalam Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Penyebaran
COVID-19 di Lingkungan Pendidikan Di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dalam surat edaran tersebut dinyatakan
untuk:
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1. Melanjutkan

pelaksanaan

jauh/online/belajar
pendidikan

dari

jenjang

pembelajaran
rumah

pada

TK/RA/TKLB,

jarak
satuan

SD/MI/SDLB,

SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MA di
Daerah Istimewa Yogyakarta (mulai 2-26 Juni) dengan
pengaturan lebih lanjut sesuai kewenangan
2. Program pembelajaran program paket A, paket B, dan
paket C tetap dapat dilaksanakan selama masih
sambil

menunggu

kesetaraan

DI

jauh/online

Y

memungkinkan dilakukan melalui pembelajaran jarak
dari

pemerintah pusat/Kemendikbud RI.

RD

3. Menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk
bekerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk

DP

menjaga aktivitas siswa tetap di rumah dan mengikuti
perkembangan infomasi terkini terkait penyebaran
COVID-19 untuk mengambil langkah-langkah antisipasi
kegiatan

belajar

ia
t

berkaitan
berusaha

seoptimal

mengajar

mungkin

serta

menjaga

tetap
mutu

ar

pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

et

4. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembelajaran
jarak jauh/online sesuai dengan kewenangan.
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b. Sektor Ekonomi
Dalam laporan perekonomian DIY yang dirilis oleh Bank
Indonesia pada Agustus 2020, dijelaskan bahwa pada
Triwulan

II

di

2020,

kondisi

pandemi

COVID-19

memberikan tekanan ekonomi. Kinerja perekonomian DIY
kembali mengalami kontraksi cukup dalam dibandingkan
triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun
sebelumnya. Dari sisi kelompok pengeluaran, kinerja
seluruh komponen juga mencatatkan kontraksi. Turunnya
kinerja konsumsi rumah tangga, yang merupakan pangsa
terbesar dari komponen PDRB DIY, didorong oleh
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menurunnya

penghasilan

masyarakat.

Konsumsi

pemerintah juga belum dapat menjadi faktor pendorong
kinerja perekonomian DIY, antara lain disebabkan oleh
menurunnya pendapatan pemerintah akibat pandemi
COVID-19.
COVID-19

berdampak

tidak

hanya

pada

sector

kesehatan, tetapi hampir pada semua sector, termasuk
ekonomi. DIY sebagai kota pariwisata merasakan dampak

Y

secara langsung. Sector pariwisata selama ini mempunyai

DI

trickle down effect cukup besar bagi keberlangsungan
siklus usaha, baik usaha besar menengah, kecil dan mikro.

RD

Penurunan wisatasan domestic dan mancanegara yang
sangat tajam sebagai ekses dari pembatasan sosial,

DP

berakibat pada menurunnya pendapatan dari sector
industry hotel dan penginapan, transportasi serta sector
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UMKM.

Gambar

45 Pertumbuhan Wisatawan di DIY

Tidak hanya sector pariwisata yang menyumbang
penurunan

pendapatan

UMKM,

tapi

juga

sector

pendidikan. Yogyakarta selain sebagai kota wisata juga
merupakan kota pendidikan, dimana banyak menjadi
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destinasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia
untuk melanjutkan pendidikan. Keberadaan mahasiswa
yang berkuliah di DIY tersebut ternyata menyumbang
pendapatan daerah yang cukup signifikan. Bank Indonesia
dalam laporannya menyebutkan keberadaan mahasiswa di
DIY diperkirakan berkontribusi sebesar Rp17,2 triliun per
tahun atau setara dengan 12,2% dari PDRB DIY (Bank
Indonesia, 2020:21). Kontribusi mahasiswa ini meningkat

Y

dari hasil survei sebelumnya pada 2015 dengan kontribusi

DI

10,4% dari PDRB DIY.

Kontribusi mahasiswa terhadap perekonomian DIY

RD

utamanya bersumber dari konsumsi biaya hidup. Dari
kontribusi Rp17,2 triliun, Rp12,5 triliun di antaranya

DP

adalah konsumsi biaya hidup. Nilai ini setara dengan 8,86%
dari PDRB DIY. Secara khusus Rp9,9 triliun di antaranya
adalah konsumsi rutin dari mahasiswa pendatang (setara
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t

dengan 7,05% dari PDRB DIY). Biaya hidup mahasiswa ini
dekat dengan egiatan usaha makan dan minum, yang
posisi

ar

menempati

pertama

dengan perkiraan nilai

et

transaksi sebesar Rp315.642 miliar per bulan. Usaha
makan minum yang menjadi tujuan mahasiswa adalah
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mayoritas usaha UMKM yang berada di sekitar
pondokan

atau

tempat

tinggal

area

selama mengenyam

pendidikan. Penurunan penjualan diungkapkan oleh para
pengusaha

makan

minum

mulai terindikasi

sejak

pertengahan Maret 2020, yaitu sejak awal merebaknya
kasus COVID-19 di DIY serta dikeluarkannya kebijakan
Pemerintah mengenai pembatasan aktivitas masyarakat
(physical distancing) dan penerapan Work From Home
(WFH) di berbagai instansi.
Sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 di
Indonesia, seluruh kampus di DIY mengubah kegiatan
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belajar mengajar secara online. Dampaknya sekitar 66%
mahasiswa rantau telah meninggalkan DIY untuk kembali
ke kampung halamannya. Hal ini menyebabkan kegiatan
ekonomi sekitar kampus akan menjadi sepi. Pulangnya
mahasiswa

ke

kampung

halaman

ini

menyebabkan

berkurangnya transaksi kegiatan ekonomi DIY yang
diperkirakan mencapai Rp623,2miliar per bulan (0,4% dari
PDRB DIY).
Pemda

DIY.

Sehingga

melalui

Surat Edaran

DI

oleh

Y

Hal ini sebenarnya cukup jeli ditangkap dan diantisipasi
Gubernur:

RD

Kep Gub No 184/KEP/2020

Penerima Bansos bagi bekas warga binaan LP dan
luar

(@300rb/Juni)
16 Juni 2020

daerah

terdampak

COVID-19

DP

mahasiswa

ia
t

Kep Gub No 107/KEP/2020
Penerima Bansos bagi disabilitas, Lanjut Usia Terlantar

ar

dan Mahasiswa yang tinggal di Asrama dalam rangka

et

percepatan Covid19
Pergub No 35 /2020 yang mengatur tentang penerima
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bansos bagi bekas warga binaan LP dan mahasiswa luar
daerah yang berada di Yogyakarta disebabkan pembatasan
wilayah.

Tabel 5 Penurunan Omzet UMKM Akibat COVID-19 di Berbagai Sektor
No

Sektor

Omzet
Covid

Sebelum

Omzet
Covid

Sesudah

1

Ekonomi Kreatif

5,270,549,600

814,035,500

4,456,514,100

2

Industri
Pengolahan

4,715,469,000

1,041,376,650

3,674,092,350

3

Jasa Kesehatan

277,200,000

158,900,000

118,300,000

4

Jasa Pendidikan

201,600,000

2,810,000

198,790,000

Penurunan Omzet
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Jasa
Perorangan
yang
Melayani 112,500,000
Rumah Tangga

22,950,000

89,550,000

6

Kelautan
Perikanan

133,000,000

42,800,000

90,200,000

7

Konstruksi

5,500,000

2,000,000

3,500,000

8

Lainnya

1,574,321,000

371,960,000

1,202,361,000

9

Pariwisata

212,500,000

10,000,000

202,500,000

10

Perdagangan

6,776,505,000

933,254,200

5,843,250,800

11

Pertanian

92,500,000

22,405,000

70,095,000

12

Real Estate dan
Jasa
Persewaan 20,000,000
Properti

13

Transportasi

-

81,100,000

RD

319,500,000

DI

dan

Y

5

19,711,144,600

3,503,591,350

238,400,000
16,207,553,250

DP

TOTAL

20,000,000

c. Sektor Kesehatan
Dampak pertama yang dirasakan akibat pandemic

ia
t

adalah krisis di bidang kesehatan. Hampir seluruh Negara
di dunia tidak mempunyai rencana mitigasi terhadap

ar

bencana non-alam ini, hal ini mendorong berbagai Negara
mengambil

langkah

kebijakan

yang

berbeda

dalam

et

menangani COVID-19. Langkah pertama Indonesia saat itu
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adalah menyiagakan 100 rumah sakit, 135 bandara dan
pelabuhan internasional, serta memasang alat deteksi
tubuh. Lalu diikuti kebijakan melalui Surat Keputusan
Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19. Langkah strategis
kesehatan diambil oleh pemerintah dengan meningkatkan
jumlah rumah sakit rujukan menjadi 132 RS pemerintah,
109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN.
Berdasarkan surat keputusan tersebut juga diikuti
dengan

instruksi

pembentukan

gugus

tugas

daerah

termasuk Pemerintah DIY, hingga ke tingkat kelurahan.
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Gugus tugas pemerintah DIY langsung mengikuti langkah
pemerintah pusat dengan menunjuk kurang lebih 25 RS
rujukan COVID-19 yang tersebar di 5 kabupaten/kota di

46 Sebaran Rumah Sakit Rujukan COVID-19 DIY

ia
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Gambar

DP

RD

DI

Y

seluruh DIY.

Selain itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan

ar

juga membuat pusat informasi data terpadu COVID-19,
yang memuat update data harian yang terdiri dari data

et

suspek, data dalam pamantauan, data konfirmasi, data

Se
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meninggal dan data sembuh. Selain itu, pusat informasijuga
memberikan

update

mengenai

titik-titik

persebaran

COVID-19 di DIY.
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47 Sebaran Jumlah Kasus Positif COVID-19 DIY per 22
November 2020

RD

Gambar

Se
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et

ar
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DP

Dalam pecan ini tejadi penambahan kasus yang cukup
tinggi di DIY, terutama di Kabupaten Kulon Progo yang
berasal dari Kluster Instansi Pemerintah.

Gambar

48 Rekapitulasi COVID 19

Tentang kluster instansi, jauh-jauh hari, pemerintah DIY
sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 44
Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemda DIY dan pemerintah Daerah
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Kabupaten/Kota se-DIY dalam Tatanan Normal Baru. Di
dalamnya berisi tentang tatacara dan hal-hal yang harus
ditaati dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19
sekaligus memberikan layanan yang maksimal kepada
public.

Berkenaan

dengan

protocol

kesehatan

bagi

kalangan umum, pemerintah DIY juga sudah mengaturnya
di dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol

Y

Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

DI

COVID-19 di DIY. Evaluasi dan monitoring terhadap
kebijakan adalah catatan bagi pembuat kebijakan, agar
dilakukan

pembenahan

segera ketika didapati

RD

dapat

Se
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et

ar
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DP

ketidakpatuhan dalam menjalankannya.

Gambar

49 Alur Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan
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d. Sektor Sosial
Menurut data BPS, untuk pertama kalinya dalam enam
tahun terakhir tingkat kemiskinan tidak mengalami
penurunan. Meningkatnya tingkat kemiskinan di DIY
terjadi

sejalan

dengan

penurunan

pendapatan

dan

penyerapan tenaga kerja. Penurunan pendapatan terjadi
seiring dengan kontraksi Perekonomian DIY pada Triwulan
I 2020, yakni -0,17% (yoy). Kinerja perekonomian yang
menurun menjadi faktor penyebab turunnya penyerapan

Y

tenaga kerja. Jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret

DI

2020 tercatat sebanyak 475,72 ribu orang, atau meningkat
7,90% (yoy). Persentase penduduk miskin di DIY pada

RD

Maret 2020 tercatat 12,28%, lebih tinggi jika dibandingkan
dengan September 2019 (yaitu 11,44%) maupun periode

DP

yang sama tahun sebelumnya (yaitu 11,70%). Adapun
persentase jumlah penduduk miskin di DIY berada di atas

ia
t

nasional yang tercatat 9,78% pada Maret 2019 (Bank

Se
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et

ar

Indonesia, 2020:65)

Gambar 50 Prosentase penduduk Miskin DIY

Secara spasial, jumlah penduduk miskin di DIY
terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Pada Maret 2019,
jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 326,13
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ribu orang atau 68,56% dari total jumlah penduduk miskin
di

DIY.

Pertumbuhan

jumlah

penduduk

miskin

di

perkotaan pada periode berjalan tercatat 7,05% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan Maret 2019, yakni -0,19% (yoy).
Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk
miskin di pedesaan sebanyak 149,59 ribu orang, tumbuh
lebih tinggi (4,02% (yoy) jika dibandingkan dengan Maret
2019 (yaitu -7,14% (yoy)). Meskipun demikian, secara

Y

persentase, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih

DI

banyak dibandingkan di perkotaan. Sebanyak 14,31%
penduduk di pedesaan berada di bawah garis kemiskinan.

RD

Persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2020
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2019.
persentase

penduduk

miskin

di

perkotaan

DP

Adapun

sebanyak 11,53% dari total penduduk di wilayah tersebut.
Pengambilan data survey kemiskinan oleh BPS DIY

ia
t

tersebut dilakukan pada periode Maret 2020. Sehingga
data yang dipaparkan merupakan data kuartal pertama

ar

pada tahun 2020, dimana COVID-19 sedang memasuki

et

babak awal di Indonesia. Perkembangan pandemic yang
terjadi

hingga

bulan

November 2020

dan

belum

Se
kr

menemukan puncak kurvanya tentu berpengaruh pada
tingkat kemiskinan yang baru. Kondisi ekonomi yang

menurun,

industry yang melemah dan UMKM yang

terpuruk, berpeluang pada menurunnya pendapatan dan
atau pemutusan hubungan kerja pada sebagian pekerja

yang

bekerja pada

industry

yang

terkena

dampak

pandemic. Meskipun belum ada data-data resmi yang
dikeluarkan oleh lembaga survey, bebebapa fakta tersebut
mengerucut pada asumsi bahwa meningkatnya risiko
jumlah pengangguran yang akan berdampak pada naiknya
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angka kemiskinan DIY pada masa pandemic (kuartal ketiga
dan keempat 2020).
Hal ini tentu saja terbaca oleh pemerintah DIY,
sehingga

dikeluarkan

sejumlah

kebijakan

berkaitan

dengan jaring pengaman sosial. Berikut adalah macammacam bantuan sosial, baik turunan dari kebijakan
pemerintah pusat, maupun yang berasal dari kebijakan
pemerintah DIY:

Y

1. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan via POS

DI

oleh Kementerian Sosial

2. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan oleh

RD

Pemda DIY

3. Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan oleh

DP

pemerintah kabupaten/kota

4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang
diambil

dari

Dana

Desa

yang

disalurkan

oleh

5. Bantuan

ia
t

Kemeterian Desa PDTT
Sosial

Pangan

(BSP)/Sembako

oleh

ar

Kementerian Sosial

et

6. Bantuan Sosial Beras (BSB) yang merupakan tambahan
bagi penerima Keluarga Penerima Manfaat Program

Se
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Keluarga Harapan (KPM PKH) oleh Kementerian Sosial.

4.5.2.

Peran Komunitas
Komunitas yang bergerak melalui masyarakat, ormas

dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah bagian
penting dari penanggulangan COVID-19. JK School of
Government

Universitas

Muhammadiyah

Yogyakarta

merilis studi terkait Peran Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Keagamaan dan Non Keagamaan di Indonesia dalam
menangani

Covid-19.

LSM

keagamaan

terdiri

dari

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Tzu Chi Indonesia.
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Sedangkan LSM Non-keagamaan terdiri dari Kitabisa.com,
Unicef

Indonesia,

dan

Kawalcovid19.

Analisis

yang

digunakan dalam studi ini adalah analisis melalui media
sosial twitter dengan metode content analysis.
Hasil dari studi ini menjelaskan bahwa peran LSM
dalam mengurangi COVID-19 di Indonesia dibagi menjadi
dua gerakan yaitu Penggalangan Dana dan Keterlibatan
Sosial. Penggalangan dana tertinggi oleh Kitabisa.com

Y

dengan 57,49%. Kitabisa.com adalah platform sosial online
beberapa

badan

amal,

termasuk

DI

yang berspesialisasi dalam lelang penggalangan dana di
masalah

Covid19.

RD

Tertinggi kedua adalah Dompet Dhuafa, dengan gerakan
penggalangan dana 14,37%, yang merupakan platform

DP

sosial online dari National Amil Zakat Institute, yang
bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.
Platform LSM lainnya adalah Unicef Indonesia 11,38%;

ia
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Muhammadiyah 8,38%; Tzu Chi Indonesia 7.19%;
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Nahdatul Ulama 0,60% dan Kawalcovid19 0,60%.

Gambar 51 press release studi JKSG UMY, 2020
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Selain gerakan penggalangan dana telah dilakukan,
keterlibatan sosial juga telah dilakukan oleh LSM Indonesia
pada masalah Covid-19 saat ini. LSM tertinggi pertama
adalah Nahdatul Ulama, dengan 25% tindakan dilakukan
selama bencana Covid-19 yang terjadi di Indonesia dalam
satu bulan. LSM lain yang juga melakukan aksi pelibatan
sosial adalah Muhammadiyah 20,59%; Unicef Indonesia
16,91%; Dompet Dhuafa 16,18%; Kawalcovid19 11,03%;

Y

Kitabisa.com; dan Tzu Chi Indonesia. Pelibatan sosial

DI

(social engagement) ini bentuknya ada beberapa jenis,
yaitu; sosialisasi perotokol kesehatan (hidup sehat, cuci
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DP

inisiasi pusat karantina.

RD

tangan, menjaga jarak), penyemprotan disinfektan, dan

Gambar 52 press release studi JKSG UMY, 2020

Selain

itu,

pendistribusian

logistic

dan

Alat

Perlindungan Dasar juga menjadi fokus gerakan para LSM
(keagamaan dan non keagamaan) ini. Logistik adalah salah
satu kebutuhan tertinggi dan primer yang harus diperoleh
dan disalurkan. Berikut nominal penggalangan dana untuk
logistic dan APD yang berhasil dihimpun oleh para LSM dan
BNPB.
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Dari hasil studi yang di atas dapat ditarik beberapa
bahwa;

pertama,

tingkat

kepercayaan

Y

kesimpulan

DI

masyarakat kepada LSM sangat tinggi sehingga percaya
untuk menyalurkan dana melalui LSM tersebut. Kedua,

RD

exposure LSM dalam menjangkau masyarakat lebih luasdan
fleksibel, sehingga mudah untuk masuk dan memberikan

DP

sosialisasi terkait dengan protocol kesehatan. Ketiga, LSM
tersebut rata-rata bergerak di ranah pencegahan

bagi

ia
t

masyarakat maupun tenaga medis, kecuali LSM yang
mempunyai jaringan holistic dengan berbagai sector

ar

namun masih di sector kesehatan yaitumempunyai layanan
kesehatan seperti Muhammdiyah dengan Rumah Sakit

et

Muhammadiyah dan Tzu Chi Indonesia dengan Siloam
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Hospital. Muhammdiyah memanfaatkan
layanan

kesehatan

secara

asset

maksimal

pusat
dengan

menjadikannya sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19.
a. Peran Nadhlatul Ulama (NU) DIY dalam Penanganan
COVID-19
Penanganan

Covid-19

di

DIY

membutuhkan

keterlibatan semua elemen, termasuk didalamnya
adalah organisasi masyarakat (Ormas). di Yogyakarta
ormas yang memiliki keterlibatan dan sumbangsih yang
besar adalah Nadhlahul Ulama (NU). Pelaksanaan tugas
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penanganan covid-19 ditangani oleh satuan tugas
(Satgas) NU DIY Peduli Covid-19 yang dipantau proses
pelaksanaannya oleh PW NU DIY. Delapan (8) bulan
lebih pandemi ini menyerang negeri ini wabil khusus di
Yogyakarta telah merusak sendi-sendi ekonomi, sosial,
kesehatan, dan lainnya, dan PW NU DIY telah
melakukan

beberapa

menyelesaikan

upaya

berbagai

dalam

persoalan

rangka

dampak

dari

Y

pandemi ini.

DI

Setidak kita dapat melihat terdapat 7 program utama
yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 8 bulan
yang

telah

RD

ini dan masih berjalan hingga saat ini. Progam-program
dilaksanakan

maupun

yang

masih

DP

dilaksanakan adalah Program pembagian sembako,
program pembagian makan untuk warga terdampak,
program

penyemprotan

disinfektan,

program

ia
t

pengadaan dan distribusi alat kesehatan, program
pengadaan dan distribusi APD, program sosialisasi
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Covid-19, dan program layanan konsultasi online.

Gambar

53 Rekapitulasi Aksi Satgas NU DIY Tanggap Covid-19
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Rekapitulasi dari 7 program tersebut teralokasi dan
tersalur dana sebesar Rp. 4.857.419.500 (Empat Milyar
delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus
sembilan belas ribu lima ratus rupiah) angka ini
fantastis, namun angka ini hanya tercatat dilevel PW NU
DIY, yang biasanya apbaila bantuan diteruskan hingga
ke level ranting, jumlahnya akan mengalami kenaikan
hingga 4x lipat. NU DIY memberikan buktikontribusinya
organisasi

masyarakat

yang

memiliki

Y

sebagai
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DP

RD

DI

kontribusi sosial dalam penangann berbagai bencana.

54 Jumlah Ponpes Dalam Naungan PWNU DIY
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Gambar

Pondok pesantren menjadi salah satu prioritas dalam
pencegahan penularan virus covid-19. di DIY jumlah
pondok pesantren sangat banyak, dimana jumlah
pondok pesantren dalam naungan RMI PWNU DIY saja
berjumlah 198 Pondok Pesantren. Angka ini sangat
besar,

yang

apabila

tidak

serius

dalam

proses

pencegahannya maka pesantren ini akan dengan
mudah menjadi klaster-klaster penyebaran covid-19.ini
perlu menjadi perhatian karena hampir semua
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pesantren mereka cukup kesulitan untuk sekedar
menerapkan protokol kesehatan karena keterbatasan
biaya mungkin dll.
Dengan jumlah total santri pondok pesantern dibawah
naunagan RMI PWNU DIY yang berjumlah 26.144 santri
yang tersebar di pesantren-pesantren di 4 kabupaten
dan 1 kota di DIY perlu mendapatkan perhatian
khusus, baik mengenai protokol kesehatan, logistik dan

Y

lain sebagainya. Diluar itu jumlah ustadz, dan kiyai juga

et

ar

ia
t

DP

RD

DI

cukup besar.
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b. Peran Serta Yakkum dalam Penanganan COVID 19 di DIY

YAKKUM adalah lembaga sosial gerejawi yang didirikan
pada tanggal 1 Februari 1950 oleh Sinode Gereja-gereja
Kristen Djawa dan Gereja-gereja Kristen Indonesia
Djawa Tengah sebagai wujud keterpanggilan dalam
upaya penyembuhan yang mengutuhkan. YAKKUM
pada awalnya bernama Jajasan Roemah-roemah Sakit
Kristen di Djawa Tengah (JRSK), disahkan oleh Notaris
Tan A Sioe di Semarang dengan Akta Nomor 6 Tahun
1950.

Sejalan

dengan

perkembangan

pelayanan

kesehatan di Indonesia dan dunia (WHO) serta
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perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, maka
pada tanggal 5 Desember 1964 JRSK berubah nama
menjadi Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum,
disingkat YAKKUM.
YAKKUM adalah lembaga pelayanan umum yang
melayani

seluruh

masyarakat

Indonesia

tanpa

membedakan suku, agama, kepercayaan, ras serta
golongan. YAKKUM memberikan prioritas pelayanan

Y

kepada mereka yang miskin dan tersisih, dengan tetap

DI

memperhatikan kelestarian pelayanan. YAKKUM yang
mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan
menjalankan

kegiatan

dengan

RD

kemanusiaan

mendirikan sarana dan menyelenggarakan pelayanan

DP

kesehatan serta penunjangnya, mendirikan sarana dan
menyelanggarakan pendidikan dari tingkat PAUD
sampai dengan pendidikan tinggi, serta mendirikan
12

ia
t

tempat ibadah. Di tahun 2020 ini YAKKUM mengelola
Rumah

Sakit,

14

Klinik,

4

Unit

pelayanan

ar

kemanusiaan/kesehatan masyarakat, serta 3 Unit

et

Pendidikan.

Melihat kiprahnya YAKKUM telah melakukan banyak
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aksi sosial dalam berbagai kebencanaan ditanah air.
Tidak terkecuali dalam masa pandemi Covid-19 saatini.
Berbagai

sektor

percepatan

diintervensi

penanganan

kesehatan,

Wash

(air,

untuk

covid-19,
sanitasi

mendukung

seperti

dan

sektor

kebersihan),

makanan, bantuan non tunai, dan komunikasi informasi
dan edukasi. Setidaknya tercatat penerima manfaat
langung
YAKKUM

sebesar
di

6

91.818
Provinsi

orang
yang

diseluruh cabang
salah

satunya

di

Yogyakarta.
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Gambar 55 Sektor intevensi dan Ketangguhan Masyarakat Inklusif
dalam penanganan Covid-19

berpartisipasi

aktif

dalam

penanganan Covid-19 dirumah sakit yang dikelola oleh

et

pihak YAKKUM. Dengan kapasitas layanan medis yang

Se
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memadai sehingga menjadi partner
membantu

proses

penanganan

yang

covid-19

sangat

bersama

dengan pemerintah.
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Gambar 56 Penanganan covid-19 di Rumah Sakit YAKKUM

Pada program kesehatan YAKKUM telah menyalurkan

ar

berbagai bantuan seperti ; kunjungan mobil klinik,

et

pembagian paket APD, pembagian masker, sarung
tangan dan vitamin, dan juga program kampanye
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kesehatan tentang bahaya covid-19

c. Peran serta MCCC (MUHAMMADIYAH COVID 19
COMMAND CENTER) PWM Yogyakarta
Muhammadiyah Covid 19 Command Center (MCCC)
adalah satu unit khusus yang dibentuk oleh Pimpinan
Pusat Muhammadiyah melalui Maklumat Pimpinan
Pusat Muhammadiyah nomor 02/MLM/I.O/H/2020
tentang

WABAH

CORONA

VIRUS

DISEASE

2019

(COVID 19). Unit ini dibuat atas pertimbangan besarnya
dampak yang ditimbulkan, tidak hanya di bidang
138

kesehatan, namun juga di bidang ekonomi, pendidikan,
kehidupan beragama dan kegiatan sosial lainnya.
Kegiatan

MCCC

dalam

penerapannya

kemudian

berkembang ke wilayah (setingkat propinsi) hingga ke
cabang dan ranting (Kecamatan dan Kelurahan / desa).
Pelaksanaan penanganan pandemi di wilayah DI
Yogyakarta terbentuk pula MCCC di Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah (MCCC PWM DIY), hingga ke cabang

Y

dan ranting.

DI

Adapun kegiatan MCCC PWM DIY dalam menangani
pandemi di Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :
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a. Penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) ke Rumah
Sakit Muhammadiyah – Aisyiyah (RSMA)
b. Seperti telah diketahui bahwa pada awal pandemi
masuk Indonesia di awal Maret 2020, permasalahan
muncul diawal adalah ketersediaan APD kesehatan
seperti masker, pelindung mata, pelindung wajah,
baju hazmat, sarung tangan medis, sepatu pelindung
dan penutup kepala terjadi krisis ketersediaan
hampir di semua fasilitas kesehatan. Di awal April
2020, MCCC PWM DIY bekerjasama dengan Lazismu
menyalurkan bantuan APD medis ini ke beberapa
RSMA di wilayah Yogyakarta untuk membantu
operasional tenaga kesehatan dalam menangani
kasus covid 19 di RS masing-masing.
c. Bantuan Sembako kepada guru dan masyarakat
terdampak secara ekonomi
Secara berkala, MCCC PWM DIY juga menyalurkan
bantuan sembako kepada para guru TK dan SD yang
terdampak akibat pandemi ini melalui Pimpinan
Daerah Muhammadiyah (PDM) masing- masing.
d. Pesantren Covid
Pesantren Covid 19 ini adalah shelter yang
digunakan untuk isolasi pasien terkonfirmasi positif
yang dialami oleh pengurus Muhammadiyah di
wilayah Yogyakarta. Pesantren ini diselenggarakan
di satu Gedung dengan fasilitas 25 kamar, mulaiaktif
sejak bulan September 2020, ketika beberapa
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pengurus
Pimpinan
Pusat
Muhammadiyah
terkonfirmasi terpapar covid 19. Berbagai kegiatan
positif diselenggarakan di pesantren ini seperti olah
raga, cek kesehatan dan pengajian dengan tujuan
agar penghuni pesantren tidak merasakan tekanan
mental yang berakibat penurunan imunitas.
e. Edukasi 3M di tingkat ranting

DI

Y

Kegiatan MCCC hingga ke tingkat desa adalah
edukasi pemakaian Masker, Mencuci tangan dan
Menjaga Jarak (3M) dengan menggunakan spanduk
dan poster yang dipasang di beberapa titik strategis
di wilayah desa.

f. Edukasi melalui penyiaran di TVMU, RadioMu,

et

ar

ia
t

DP

RD

Webinar dan Media Sosial
Berbagai edukasi terkait dampak pandemi dan
bagaimana mengantisipasinya juga terus dilakukan
melalui program-program siaran di media siaran
milik Muhammadiyah, seperti Covid Talk di TVMU,
Semangat Sobat di RadioMu, dan Webinar ‘Ask Your
Psychiatrists’ yang bisa diakses masyarakat luas.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi
terkini dari pandemi beserta dampak yang
ditimbulkan, tidak hanya di bidang kesehatan,
namun juga di bidang pendidikan dan sosial.
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4.5.3. Peran Swasta
Beberapa pihak swasta dan BUMN yang tercover

keterlibatannya

dalam

penanggulangan

COVID-19

di

Yogyakarta adalah Gojek, Grab dan Bank BPD DIY.
Ketiganya sama-sama bergerak di sector kesehatan, sosial
dan ekonomi. Di sector kesehatan baik Gojek, Grab danBank
BPD fokus pada upaya prventif penyebaran COVID- 19
dengan penerapan protocol kesehatan secara ketat bagi
karyawan internalnya. Khusus Gojek dan Grab, keduanya
membawahi banyak pengemudi di DIY (jumlah belum dapat
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dideteksi), artinya mereka adalah para pekerja informal
yang menggantungkan pendapatan dari ojek online.
Hal tersebut menuntut Gojek dan Grab berfokus pada
kesehatan pengendara atau biasa disebut dengan mitra
Gojek dan Grab, agar meminimalisir penularan antar mitra
maupun mitra dengan pengguna. Gojek mempunyai
program J3K Gojek, yaitu Jaga Kesehatan, Kebersihan dan
Keamanan, dan juga memberikan asuransi kesehatan bagi

Y

mitra, Sedangkan Grab mengemas program protocol

DI

kesehatannya dengan nama GrabProtect. Kedua penyedia
jasa transportasi ini juga memberikan edukasi kepada para

RD

mitra, selain untuk menjaga keamanaan dirinya juga
mampu menjadi speaker sosialisasi protocol kesehatan

DP

bagi sekitar. Selain proteksi kesehatan bagi mitra dan
pelanggan, Gojek juga berupaya melakukan proteksi sosial
ekonomi bagi mitranya, program tersebut masuk ke dalam

ia
t

12 program Gojek pada masa pandemi. Wujud proteksi
sosial ekonomi mitra Gojek adalah dengan distribusi

ar

sembako melalui CSR dan mitra swasta lainnya, penyediaan

et

paket makanan, bantuan perluasan pendapatan hingga
bantuan pembayaran pinjaman kendaraan.
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Disamping komimennya pada mitra, Gojek dan Grab juga

mempunyai program yang mendukung bangkitnya UMKM di
DIY bekerjasama dengan program SiBakul Jogja. Gojek dengan
GoSend web portalnya berkolaborasi melalui program SiBakul
free ongkir bagi mitra UMKM (program berlangsung hingga
bulan Juni 2020). Selain

itu

Gojek melalui GoShop juga

mendorong akses pemenuhan kebutuhan dasar di 6 pasar
tradisional, sehingga UMKM di pasar tradisional kembali
berputar. Karena, tidak hanya sector UMKM saja yang
terdampak dari pandemic ini, pasar
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tradisional juga mengalami penurunan pendapatan yang
sangat siknifikan terutama pada komoditas sekunder,
seperti para pedagang klontong, baju, sepatu, tas, dll, tetapi
pada kmoditas primer seperti bahan pokok, bumbu dapur
mengalami penurunan sedikit.
Sedangkan Grab meluncurkan program #TerusUsaha,
yaitu program yang didedikasikan untuk membantu UMKM
agar dapat beradaptasi dan berkembang di era tatanan

Y

baru. Program ini mencakup rangkaian program berupa

DI

upgrade skill pemilik usaha kecil untuk mendorong
pertumbuhan bisnis dan membantu usaha kecil agar dapat

RD

masuk ke dalam ekonomi digital. Grab berkomitmen untuk
membantu percepatan digitalisasi bisnis tradisional dan
sehingga

visibilitasnya

dapat

meningkatkan

DP

kecil

penjualan.

Data dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY menyebutkan

ia
t

lebih dari 59% pelaku UMKM kesulitan pemasaran

ar

PINJAMAN LANCAR ATAU MACET
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et

Lancar; 260;
36%

Macet; 455;
64%

sehingga menyebabkan mati suri. Serta 64% UMKM
mengalami pinjaman macet, yang mana 70% pinjaman
macet ini berasal dari pinjaman bank.

Gambar

57 Persentase Jumlah Pinjaman Lancar/Macet UMKM
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Bank

BPD

DIY

merespon

ini

dengan

program

restrukturisasi kredit bagi UMKM. Bank BPD DIY juga
berencana memberikan stimulus bagi para nasabah UMKM
agar dapat melanjutkan usahanya kembali. Selain itu
meluncurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan
bunga 0% dan program PEDE (kredit Pemberdayaan
Ekonomi Daerah). Kedua program ini menyesar para
UMKM yang terpuruk agar menggeliat kembali.

Y

Peran Perguruan Tinggi
Penanggulangan COVID-19 tidak bisa dilepaskan dari

DI

4.5.4.

perguruan tinggi. Disamping perguruan tinggi sebagai
perguruan

tinggi

juga

RD

pusat ilmu pengetahuan dan para pakar, tri dharma
menjadi salahsatu

sebabnya.

mencakup;

DP

Perguruan tinggi mempunyai tiga tanggungjawab yang
pembelajaran,

penelitian dan

pengabdian

masyarakat. Yogyakarta sebagai kota pelajar yang memiliki

ia
t

banyak kampus berkualitas, mempunyai peluang besar
berkolaborasi

perguruan

COVID-19.

ar

penanggulangan

dengan

Pandemi

tinggi

dalam

dapat

menjadi

et

momentum untuk mengukuhkan eksistensi perguruan
tinggi sebagai salahsatu pilar solusi permasalahan bangsa.
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Secara umum, aktivitas perkuliahan di DIY dilakukan

secara online selama semester Ganjil 2020. Kebijakan ini
mengikuti kebijakan tanggap darurat yang dikeluarkan
oleh Gubernur DIY. Namun hal tersebut tidak menjadi

kendala bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan tugas
tri dharmanya bagi masyarakat. Mayoritas perguruan
tinggi

telah

melaksanakan

peranannya

dalam

penanggulangan COVID-19 pada tahap preventif, yaitu
dengan

penegakan

protocol

kesehatan

bagi

para

karyawannya. Mayoritas perguruan tinggi juga membentuk
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Satgas COVID-19 kampus guna berfokus pada programprogram mitigasi bencana. Tulisan dan penelitian juga
mulai marak fokus pada tema COVID-19, salahsatu
produknya adalah terbitnya Buku Saku Desa Tangguh
COVID-19 yang disusun oleh Satgas COVID-19 UGM dan
dapat disebarkan secara gratis kepada masyarakat umum.
Buku ini berisi tetang berbagai macam informasi mendasar
terkait

dengan pandemic

COVID-19, sehingga dapat

Y

memberikan informasi yang akurat bagi keluarga dan

DI

sekitar di tengah maraknya kesimpangsiuran informasi.
Berbagai inovasi program juga mulai bermunculan dari
tinggi

di

Yogyakarta,

utamanya

dalam

RD

perguruan

membantu kehidupan sosial dan berputarnya kembali roda

DP

perekonomian. Mengusung spirit gotong royong dan
pemanfaatan media sosial, salahsatu staff pengajar di FEB
UGM,

Rimawan

Pradiptyo

menginisiasi

gerakan

ia
t

kemanusiaan yang bernamakan Sambatan Jogja (Sonjo).
Gerakan ini berfokus pada upaya membantu masyarakat

ar

rentan dan berisiko terkena dampak penyebaran COVID-

et

19, dengan system koordinasi menggunakan Whatsapp
Group.

Pandemi

ini

menjadikan

pasar

fisik

mulai
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menghilang karena adanya protocol kesehatan. Fakta ini
memberikan ide pasar daring yang dikemas dengan WA
Sonjo. Damand dan supply pangan, demand dan supplyalat
kesehatan dan berbagai masalah di lapangan dapat
dipecahkan bersama dengan mempertemukan pihak yang
membutuhkan bantuan dengan pemebri bantuan secara
virtual. Demand disni meliputi rumah sakit, tenaga
kesehatan,

LSM,

akademisi,

pengusaha,

kelompok

masyarakat dan lain-lain. Sementara supply terdiri dari
akademisi, pengusaha, LSM, UMKM, kelompok masyarakat,
LAZ, BUMN, BUMD dan lain-lain. Seiring
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berjalan waktu, grup Sonjo berkembang menjadi empat
fokus; Sonjo Headquarter, Sonjo Database, Sonjo Pangan,
Sonjo Inovasi, dan Sonjo Legowo. System koordinasi Sonjo
idealnya bisa diterapkan di komunitas terbatas seperti
lingkup RT-RW.
Tidak hanya UGM yang berinovasi, UII juga mempunyai
inovasi

dalam

menggerakan

kembali

roda

UMKM.

Berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi

Y

DIY, UII meluncurkan platform Warung Rakyat. Platform ini

DI

digunakan para pelaku usaha local untuk memasarkan
barangnya secara online. Saat ini sudah lebih dari 500

RD

pengusaha local Yogyakarta tergabung dalam platform ini.
Warung Rakyat bertujuan untuk membangkitkan kembali

DP

geliat UMKM yang mengalami kontraksi akibat pandemic
COVID-19. Kolaborasi dipilih agar dapat saling bersinergi,
terutama terkait dengan pendataan UMKM, sehingga

ia
t

program ini menjadi efektif dan mampu menjangkau
sasaran. Dinas Koperasi dan UMK merasa terbantu dengan

ar

kolaborasi ini karena selama ini merasakan keterbatasan

et

jangkauan. Pemerdayaan dan pembinaan UMKM belum
maksimal karena kendalam SDM, dengan kolaborasi ini

Se
kr

harapannya perguruan tinggi dapat membantu melalui
pengabdian masyarakat untuk mensosialisasikan perihal
platform dan melakukan pendampingan.
Inovasi tidak hanya dilakukan dalam hal program

pemberdayaan tapi juga inovasi riset. Tim peneliti UGM
berhasil mengembangkan alat untuk mendeteksi COVID- 19
melalui hembusan nafas. Alat yang diberi nama GeNose ini
memiliki kemampuan mendeteksi virus Corona dalam
tubuh manusia dalam waktu cepat kurang dari 2 menit.
GeNose memiliki akurasi tinggi dengan harga yang lebih
terjangkau daripada tes usap PCR. Harga GeNose
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diperkirakan 40 juta rupiah untuk penggunaan 100 ribu
pemeriksaan.

Tingkat

akurasi

GeNose

juga

diklaim

mencapai 97% Karen GeNose langsung mendeteksi Volatile
Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya
COVID-19 yang keluar bersama nafas. GeNose telah
melalui tahap

uji profiling dengan menggunakan 600

sampel data valid di RS Bayangkara dan RS Lapangan
Khusus COVID-19 Bambanglipuro, Bantul. Saat ini GeNose

Y

telah diserahkan kepada Menristek untuk diteruskan

DI

kepada Satgas COVID-19 nasional agar dapat segera
dimanfaatkan.

RD

Selain inovasi, Perguruan tinggi juga melakukan
pengabdian masyarakat melalui program KKN daring yang

DP

diarahkan pada tema penanggulangan COVID-19. Salahsatu
program KKN yang masih bersinggungan dengandukungan
UMKM adalah program Warungjogja.com.Warungjogja.com

ia
t

merupakan pasar online yang diinisiasi oleh kelompok KKN
UGM guna mempertemukan penjual dan pembeli secara
Digital

marketplace

ar

online.

ini

harapannya

dapat

et

membantu UMKM dalam memasarkan produknya ditengah
pembatasan sosial. KKN daring juga dilakukan oleh
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mahasiswa

UPN

Veteran,

yang

diarahkan

untuk

menggunakan ketrampilan ilmunya selama kuliah untuk
diterapkan menjadi solusi pada masa pandemic, seperti;
program Edukasi Hodroponik, agar masyarakat gemar
menanam sayur sendiri, program sosialisasi digitalisasi
bisnis, dan lain sebagainya.
UMY memilih cara berbeda dalam melakukan KKN pada
masa pandemi, yaitu program KKN Relawan. KKN Relawan
ini

sekaligus

penerjunan

relawan

COVID-19

untuk

melakukan edukasi kepada masyarakat perihal COVID-19.
Harapannya, dengan adanya edukasi secara langsung
146

bukan melalui media sosial, masyarakat menjadi lebih
peduli dengan protocol kesehatan. Selain itu KKN Relawan
ini juga dimaksudkan untuk mendidik mahasiswa peduli
dan

mempunyai

sensitivitas

pada

pemasalahan

masyarakat.
4.5.5. Peran Media
Media merupakan salahsatu kunci membangun optimis
dalam penanggulangan COVID-19 di DIY. Proses persuasi

Y

oleh media mutlak dibutuhkan guna mencegah persebaran

DI

COVID-19 melalui meyebaran informasi dan ajakan kepada
masyarakat untuk bersama-sama melawan COVID-19.
yang

memiliki

fungsi

edukasi

RD

Media

mempunyai

tanggungjawab memberikan wawasan yang mencerdaskan
salahsatu

menggaungkan

perihal

masyarakat.

dengan

DP

masyarakat,

protocol

terus

menerus

kesehatan

kepada

ekonomi

ia
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Media juga mempunyai peran lain dalam pemulihan
masyarakat,

yaitu

sebagai

media

promosi

ar

kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dorongandari

et

media berupa penyampaian informasi dan edukasi kepada
calon wisatawan mempunyai double effect sebagai upaya
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pencegahan dan pemulihan sector pariwisata dengan
membangun kepercayaan public.

4.5.6. Peluang Kolaborasi Pentahelix Penanggulangan
COVID-19 di DIY
Model pentahelix adalah model kolaborasi lima
stakeholder; pemerintah, swasta, komunitas, perguruan
tinggi

dan

media.

Model

ini

dinilai

tepat

untuk

menyelesaikan masalah bersama yang dihadapi oleh
hampir semua elemen stake holder. Melalui kolaborasi ini
diharapkan mampu memunculkan inovasi sesuai dengan
tugas masing-masing namun dapat sinergis sehingga dapat
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menghasilkan solusi bersama. Bencana pandemic COVID19 yang saat ini terjadi, secara nyata telah menyebabkan
krisis di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bukan lagi
menjadi tugas pemerintah namun menjadi tugas semua
elemen bangsa untuk terlibat dalam penanggulangannya.
Di Yogyakarta semua elemen telah mengambil bagian
dalam penanggulangan bencana COVID-19, mulai dari
pemerintah

dengan

program-program

kebijakannya,

Y

swasta dengan program dan CSR, komunitas dengan

DI

pengembangan modal-modal sosialnya, perguruan tinggi
dengan riset dan pengabdiannya, serta media dengan
berupaya

menyebarkan

informasi

yang

RD

kekuatannya

terpercaya dan membangun. Tidak hanya bergerak sendiri,
berkolaborasi

DP

masing-masing dari elemen sudah saling bekerjasama,
membangun

program

yang

mampu

membantu masyarakat mengahadapi pandemic ini, mulai

ia
t

dari sector kesehatan hingga ekonomi. Contohnya adalah
pembagian APD yang hampir semua elemen mempunyai

ar

inisiasi dan saling bekerjasama. Atau dukungan bagi

et

pelaku UMKM melalui aktivasi digital marketing kolaborasi
antara pemerintah daerah dengan swasta, dan masih
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banyak lagi yang lainnya. Namun kolaborasi yangdilakukan
masih sebatas kolaborasi dua atau tiga pihak, belum
mengarah pada kolaborasi pentahelix.
Krisis akibat pandemic ini muncul bak bola salju, yang

pada awalnya menyerang sector kesehatan, lalu mulai
menjalar ke aspek kehidupan lain yaitu sosial, ekonomi
hingga pendidikan. Sehingga kunci dari pulihnya kehidupan
masyarakat adalah ketika penyebaran COVID19 ini terhenti. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama
penanggulangan adalah penertiban masyarakat terhadapat
protocol

kesehatan.

Yogyakarta

telah

mengeluarkan
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Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 Penerapan
Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Pergub ini
bertujuan mengatur perilaku hidup masyarakat agarlebih
disiplin dalam mematuhi protocol kesehatan yangdisertai
dengan pemberian sanksi bagi penaggarnya.
Belum ada evaluasi berkaitan dengan efektivitas
kebijakan tersebut. Namun ada satu hal yang patut

Y

menjadi kekhawatiran bersama seiring pandemic telah
yang

kemungkinan
fatigue

dialami

adalah

fase

oleh

masyarakat.

dimana

masyarakat

RD

Pandemic

besar

DI

berjalan selama delapan bulan, yaitu fase pandemic fatigue

merasakan ketidak semangatan atau kelelahan mengikuti
untuk

mematuhi

DP

rekomendasi untuk melakukan arahan pihak tertentu
protocol

kesehatan

(WHO,

2020).

Pandemic fatigue berkaitan dengan perubahan perilaku

ia
t

yang mengalami demotivasional yang cenderung menjadi
menyepelakan. Hal ini tentu harus menjadi fokus bersama,
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et

ar

bagaimana mengantisipasi dan mencari solusi.

Gambar

58 Pengaruh Perubahan Perilaku Selama Pandemi

Hambatan-hambatan dalam penanggulangan COVID19 ini dipelukan solusi yang komprehensif dan sinergis
semua elemen. Bagaimana kampanye protocol kesehatan
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dapat menjadi sebuah gerakan sosial bersama yang
mampu

menggerakan

seluruh

lapisan

masyarakat.

Pentahelix model mempunyai fokus pada sustainable value
yang mana tidak untuk belangsung dalam kolaborasi
singkat. Akan ada banyak hal yang berkembang dalam
kolaborasi ini hingga mampu mengatasi krisis yang terjadi.
Semua

stakeholder

sepakat

dalam

hal

kolaborasi,

masyarakat mendukung dengan adanya modal sosial yang

DI

Y

kuat, sehigga potensi keberhasilannya menjadi tinggi.
4.6. ARAH KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI
a. Penyusunan Rencana Aksi Pengendalian Pandemi COVID-19

RD

(Action Plan to Control the Pandemic) Daerah Istimewa
Yogyakarta

DP

Hingga tanggal 29 November 2020, dilaporkan dari halaman
website Dinas Kesehatan DIY, bahwa jumlah kasus positif di

ia
t

DIY sejumlah 1.444 orang. Jumlah tersebut tersebar di lima
kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut; Sleman 595

ar

orang, Bantul 350 orang, Kota Yogyakarta 223 orang, Kulon
Progo 187 orang dan Gunungkidul 87 orang. Kurva pandemic
DIY

masih

et

di

mengarah

ke

tren

positif

sehingga
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kemungkinan untuk bertambah setiap harinya tinggi.
Kondisi ini patut dijadikan fokus oleh pemerintah DIY
dengan sangat serius, terlebih dampak yang ditimbulkan
dari segala sector akan terus meluas dan kerugian yang
disebabkan semakin besar.
Sector ekonomi meski pertumbuhan sudah mengalami
peningkatan cukup besar daripada triwulan kedua (Bank
Indonesia, 2020), namun unsur bantuan pemerintah tidak
bisa dijadikan factor jangka panjang. Pemerintah tidak bisa
secara terus menerus memberikan suntikan bantuan hidup
kepada masyarakat dalam waktu yang lama. Sektor
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pendidikan, dengan isu normalisasi pendidikan pad atahun
2021, dibutuhkan persiapan yang ekstra ketat agar tidak
timbul menjadi kluster baru. Dan sector-sektor lainnya yang
membutuhkan kepastian kebijakan segera, agar dapat
kembali pulih dan berkontribusi kembali terhadap APBDDIY.
Beberapa fakta yang terjadi selama kurun waktu Sembilan
bulan pandemic terjadi ini, bagaimana kasus belum ada
indikasi turun, luasnya dampak yang ditimbulkan dan

Y

besarnya kerugian yang dialami mengarah pada perlu

DI

adanya satu rencana aksi terpadu pengendalian COVID-19
di DIY, minimal untuk kurun waktu 1-3 tahun kedepan.

RD

Rencana aksi ini terdiri dari:

1. Kondisi realtime perkembangan COVID-19 di DIY dan

DP

dampaknya di berbagai sector

2. Program: Program Pengendalian COVID-19 di DIY
3. Fokus Prioritas: siapa dan apa saja yang menjadi fokus

ia
t

dalam rencana aksi pengendalian COVID-19 di DIY
4. Sasaran: sasaran outcome

ar

5. Rencana Aksi: apa saja dan berapa rencana aksi yang

et

akan dilakukan

6. Kegiatan: kegiatan yang diuraikan per tahun, yang
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mencantukan lokus

7. Pagu Anggaran: dijabarkan setiap tahun sesuai kegiatan
yang direncanakan

8. Pelaku: pelaku kegiatan, dalam hal ini dinas-dinas
maupun

instansi

non

pemerintah

(swasta,

NGO,

komunitas, perguruan tinggi, dan media) atau pemangku
kepentingan yang bersedia memberikan komitmennya
untuk pelaksanaan rencana aksi daerah.
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Rencana aksi ini harapannya dapat menjadi rencana
terpadu yang menjadi panduan pemerintah DIY dalam
menghadapi pandemic sekaligus pengurangan resiko,
penguatan

kapasitas

dan

pemulihan

sector-sektor

terdampak. Sehingga tanggap darurat yang diberlakukan
di DIY dapat menjadi peluang improvement DIY dalam
menanggulangi

COVID-19.

Saat

ini

semua

pihak

berlomba dengan waktu dan peluang, jika manusia
berusaha

mengendalikan

pandemic,

maka

Y

tidak

Unsur

Pentahelix

dalam

Rencana

Aksi

RD

b. Pelibatan

DI

pandemic yang akan mengendalikan manusia.

Pengendalian COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

DP

Survey di enam desa dengan praktik baik penyelenggaraan
penanggulangan COVID-19 menunjukkan bahwa komunitas
dalam bentuk masyarakat memiliki kemampuan untuk

ia
t

mengorganisir dirinya sendiri. Kemampuan organisasi yang
dimaksud adalah mampu melakukan perencanaan aksi,

ar

implementasi program, monitoring, hingga evaluasi sacara

et

mandiri program penanggulangan COVID-19 di wilayahnya.
Masyarakat mampu mengelola risiko bencana di wilayahnya
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dengan mengikuti arahan vertical dari pemerintah namun
tetap mampu menyesuaikan dengan kondisi local di
wilayahnya, dan mampu mengambil keputusan-keputusan
penting

yang

dibutuhkan

sehubungan

dengan

penanggulangan COVID-19.
Salahsatu desa bahkan menjadi percontohan nasional
dalam

program

penanggulangan

COVID-19,

yaitu

Panggungharjo. Desa tersebut bukan desa yang mempunyai
0 kasus sehingga dijadikan role model, justru Panggungharjo
sampai

dengan

munculnya

saat

kluster

ini
baru

masih
di

berperang

melawan

wilayahnya.
152

Kemandirian Panggungharjo dalam mengelola bencana di
wilayahnya menjadi contoh praktik baik, bahwa desa
mempunyai

semua

unsur

yang

dibutuhkan

dalam

menanggulangi COVID-19 ini. Selain kesadaran diri bahwa
komunitas

tersebut

mampu

menjadi

actor

utama,

pemanfaatan sumber local dalam implementasi program
juga merupakan hal yang penting. Kerjasama seluruh
anggota

komunitas

untuk

bergotong-royong

demi

Y

lingkungannya adalah modal yang paling penting dalam
Panggungharjo,

juga

ada

DI

penanngulangan bencana di tingkat komunitas. Selain
Dusun

Gadungsari

di

daripada

Panggungharjo,
dapat

namun

dijadikan

pengelolaan

contoh

risiko

praktik

baik

DP

bencananya

RD

Gunungkidul, lembaga formal komunitas ini lebih rendah

penanggulangan COVID-19.

Penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh komunitastersebut

merupakan

ia
t

komunitas

bentuk

partisipasi

masyarakat untuk ikut terlibat aktif. Dampak baik dari

ar

proses tersebut adalah masyarakat mampu mandiri dan

et

mengurangi ketergantungan kepada pihak luar, termasuk
pemerintah. Secara tidak langsung, hal ini merupakan
peningkatan

Se
kr

proses

masyarakat,

kapasitas

sehingga

yang

masyarakat

dilakukan

mempunyai

oleh

tingkat

resiliensi lebih tinggi. Penanggulangan COVID-19 yang
dilakukan oleh komunitas juga mempunyai potensi sustain
lebih besar, karena inisiasi yang muncul dari kesadaran dan
kebutuhan mempunyai sense of belonging yang lebih besar.
Dari sini, dapat dilihat bahwa masyarakat mampu dijadikan
mitra oleh pihak manapun termasuk pemerintah, bukan lagi
sebagai obyek kebijakan.

153

Y
DI
RD

Pengurangan
Risiko

DP

Peningkatan
Kapasitas

59 Model Gerakan Pentahelix Penanggulangan COVID-19 DIY

Se
kr

et

ar

Gambar

Output Kolaborasi

ia
t

Dimensi Kolaborasi

Penanggulangan COVID-19
Berkelanjutan
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BAB V PENUTUP
Demikian laporan Akhir kajian kebijakan Pemetaan peran serta
elemen-elemen masyarakat pada masa pandemi Covid-19 kami
sampaikan sebagai gambaran pelaksanaan pekerjaan mulai dari
tahap persiapan sampai pelaksanaan. Kami berharap laporan ini
dapat memberikan informasi awal kepada pihak-pihak yang telah
membantu pelaksanaan kajian ini hingga selesai dengan baik.
Selanjutnya semoga kajian ini nantinya dapat memberikan
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ar
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t

DP

RD

DI

permasalahan dalam pandemi Covid-19 di DIY.

Y

kebermanfaatan yang luas dan dapat menjadi solusi berbagai

.
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