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Ringkasan Eksekutif 

● Pengimplementasian konsep Perang Akar Rumput COVID-19 (PARC-19) 

sebagai strategi untuk meningkatkan tracing di tengah masyarakat.  

● Meningkatkan tes antigen khususnya pada masyarakat yang belum 

mendapatkan vaksin, kontak erat dengan pasien suspect COVID-19 dan 

orang-orang yang mempunyai mobilitas tinggi.  

● Menjadikan surat hasil tes COVID-19 seperti rapid test antigen dan tes PCR 

sebagai prasyarat dalam melakukan berbagai kegiatan. 

● Menjaga jarak dua meter jika kegiatan dilakukan didalam ruangan dan satu 

meter diluar ruangan. 

● Indikator-indikator evaluasi yang perlu diperhatikan untuk membuat 

kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa. 

● Pemberian edukasi yang komprehensif tentang tata cara yang baik dalam 

memakai, melepas, dan membuang masker.  

● Meningkatkan kualitas dan kuantitas edukasi terkait dengan COVID-19.  

● Mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan penelitian oleh akademisi 

dalam rangka monitoring dan evaluasi studi untuk setiap kebijakan yang 

diambil pemerintah di tengah pandemi COVID-19.   

● Memanfaatkan sistem asuransi kesehatan (National Health Insurance/NHI) 

sebagai alat yang berfungsi sebagai pusat data dan real-time untuk 

membantu mendukung pengawasan penyakit dan deteksi terhadap kasus 

COVID-19. 

● Memanfaatkan NHI untuk menentukan pemeriksaan laboratorium terkait 

COVID-19 yang ditunjuk melalui Sistem e-Referral. 



 

● Memanfaatkan NHI dalam sistem terpadu akan memberikan catatan 

perjalanan pada orang-orang yang ditahan di karantina rumah dan riwayat 

kontak erat 

Pendahuluan 

Kemajuan dari proses vaksinasi di Indonesia hingga per tanggal 24 April 

2021, untuk dosis vaksin kedua diketahui baru mencapai 16,8% dari sekitar 40 Juta 

dosis yang ditargetkan. Walaupun perkembangan kasus positif COVID-19 

mengalami penurunan pada akhir Januari hingga akhir Maret 2021, namun 

penurunan kasus positif tersebut tidak signifikan (Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19, 2021). Namun hal tersebut dikhawatirkan merupakan 

sebuah fenomena gunung es, karena jika mengingat kecepatan tes COVID-19 yang 

belum optimal disebabkan oleh keterbatasan fasilitas laboratorium yang 

bersertifikasi di sejumlah wilayah perlu menjadi perhatian (Fundrika, 2021). 

Keterbatasan kecepatan tes COVID-19 ini menjadi salah satu penyebab dari 

terbatasnya jumlah spesimen yang bisa diuji. Sehingga tidak dapat diketahui 

dengan pasti berapa banyak peningkatan kasus positif COVID-19 terutama seperti 

orang tanpa gejala (OTG) yang menjadi (carrier) sumber penyebaran COVID-19 di 

tengah masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi kedisiplinan terhadap penerapan 

protokol kesehatan harus tetap menjadi fokus pemerintah. Apalagi dengan adanya 

kebijakan Pemerintah mengenai rencana untuk mengadakan kegiatan 

pembelajaran tatap muka pada tingkat sekolah dan upaya lainya untuk 

mengembalikan roda perekonomian. Untuk dapat mengoptimalkan kebijakan 

tersebut di tengah pandemi COVID-19 banyak hal yang perlu diperhatikan.  

Metode Analisis 

Policy brief ini ditulis berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber dan 

studi kasus dari negara-negara yang terlebih dahulu menerapkan intervensi-

intervensi tersebut dengan baik serta analisa paparan dalam seminar COVID-19 

yang diadakan oleh Komisi Kesehatan dengan mengundang pakar dari 

perhimpunan profesi, kesehatan masyarakat, ITAGI, lembaga penelitian, dan ahli 

manajemen mata rantai.  



 

Memperkuat 3 T (Tracing, Test dan Treatment) 

Berdasarkan riset yang dilakukan di UK pada bulan Desember 2020, 

ditemukan bahwa 1.24% murid dan 1.29% petugas sekolah dinyatakan positif 

COVID-19 pada bulan November. Hal tersebut menunjukan bahwa sekolah dan 

tempat pendidikan adalah sarana yang paling banyak meningkatkan kasus-kasus 

COVID-19. Maka, pada fase pertama pembukaan pasca lockdown, pemerintah 

mengizinkan pembukaan kembali sekolah dan tempat pendidikan, diikuti dengan 

memperbanyak tes rapid antigen sebanyak dua kali dalam seminggu supaya dapat 

mendeteksi dini kasus-kasus Orang Tanpa Gejala (OTG) di masyarakat.  

Rata-rata ratio kontak erat di Indonesia sampai saat ini hanya 3,5 orang 

padahal berdasarkan target World Health Organization (WHO) mencapai 10-30 

orang (Bona, 2021). Melakukan pelacakan kontak erat dari kasus positif sangat 

dibutuhkan supaya dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. 

Indonesia dapat mengadopsi intervensi yang diterapkan di negara Taiwan dan 

Australia. Seseorang yang terdeteksi positif kasus COVID-19 harus mengisi secara 

detail tempat-tempat dan orang-orang yang telah ia kunjungi. Unit Kesehatan 

Masyarakat setempat akan diberitahukan perihal kasus tersebut, dan orang-orang 

yang telah berkontak erat dengan kasus utama harus melakukan karantina mandiri 

selama 14 hari, dan memastikan bahwa kontak erat tersebut tidak memiliki gejala 

virus COVID-19 sebelum diizinkan untuk berkegiatan seperti semula. Di Taiwan, 

orang-orang yang sedang dalam masa karantina mandiri akan dihubungi dua kali 

sehari untuk mengetahui apakah ada gejala yang timbul. Intervensi ini dapat 

diimplementasikan di Indonesia, dengan memberikan tanggungjawab dan 

wewenang bagi Pemerintah Daerah dan Puskesmas setempat untuk melakukan 

pelacakan kontak erat tersebut. Namun kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya 

tenaga tracer. 

Selama pandemi COVID-19, pemerintah memang telah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang membahas tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menangani penyebaran 

virus ini. Peraturan ini mengizinkan Pemerintah Daerah untuk melakukan 



 

pembatasan berdasarkan satu provinsi atau kabupaten/kota tersebut. Selain 

daripada Peraturan PSBB, Pemerintah pun telah menetapkan Pembatasan 

Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyatakan bahwa Pemerintah 

Daerah pada daerah tertentu dapat mengatur PPKM Mikro hingga ke tingkatan 

Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). Pembagian kriteria PPKM Mikro adalah 

sebagai berikut: 

a. Zona Hijau, tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka dapat melanjutkan 

kegiatan seperti biasa dengan pemantauan kasus secara rutin. 

b. Zona Kuning, terdapat satu sampai lima rumah dengan kasus positif COVID-

10 selama tujuh hari terakhir, maka pelacakan kontak erat perlu dilakukan 

dan juga isolasi mandiri bagi pasien yang terdeteksi positif. 

c. Zona Oranye, terdapat enam sampai sepuluh rumah dengan kasus positif 

COVID-19 dalam satu RT selama tujuh hari terakhir, maka pelacakan kontak 

erat perlu dilakukan serta isolasi mandiri bagi pasien positif. Selain itu, 

penutupan tempat umum seperti rumah ibadah, taman bermain dan tempat 

umum lain yang tidak esensial perlu dilakukan. 

d. Zona Merah, terdapat lebih dari sepuluh rumah dengan kasus positif dalam 

satu RT selama tujuh hari terakhir, maka perlakuan diatas harus dilakukan, 

ditambah dengan pembatasan jam hingga Pukul 20.00, dan meniadakan 

kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT. 

Pelaksanaan PPKM mikro pada tingkat kecamatan,kelurahan dan desa dalam 

rangkaian pengendalian penyebaran COVID-19 yang telah diatur dalam Instruksi 

Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2021 sejak 5  Februari 2021 tersebut 

memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkala.  Jika mekanisme PPKM dapat 

berjalan efektif dan wilayah dengan jumlah transmisi yang masih tinggi diharapkan 

dapat memperpanjang program  PPKM tersebut. Bagi wilayah yang tidak 

menerapkan PPKM skala mikro memerlukan penguatan sistem surveilans.  

  



 

Meningkatkan konsistensi kedisiplinan dalam menjalankan 3M (memakai 

masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) 

Perlu di perhatikan bahwa pada saat pandemi informasi menjadi suatu poin 

yang sangat kritis. Karena informasi yang tersebar di masyarakat akan sangat 

mempengaruhi tindakan dan perilaku masyarakat. Namun sayangnya di awal 

pandemi Pemerintah sendiri telah menyebabkan terbentuknya distrust oleh publik, 

inkonsistensi pesan komunikasi publik, tidak munculnya sense of crisis dan juga 

lemahnya komunikasi internal pemerintah (Aziz & Wicaksono, 2020). Kegagalan 

dalam komunikasi ini berdampak pada kedisiplinan masyarakat dalam 

melaksanakan 3M akibatnya jumlah kasus positif COVID-19 di dalam negeri terus 

meningkat. 

Hasil monitoring kepatuhan protokol kesehatan di 34 provinsi oleh tim satgas 

COVID-19 per 3 Januari 2021, menunjukan masih rendahnya kedisiplinan terhadap 

protokol kesehatan dari 15.393.885 orang yang dipantau. Hal tersebut terlihat dari 

masih sejumlah 21.21% tidak menggunakan masker, 22.48% tidak menjaga jarak 

dan menghindari kerumunan. Kemudian sejumlah 52.76% atau sebanyak 220 

Kabupaten/ Kota yang tidak patuh untuk menyediakan fasilitas cuci tangan 

(87.95%), hand sanitizer (90,56%) beserta sosialisasi aturan protokol kesehatan 

(92.45%) (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2021). Selain itu 

lemahnya penegakan protokol kesehatan di sejumlah tempat (Wedhaswary, 2020). 

Serta penegakan hukum bagi yang melanggar protokol kesehatan yang tidak tegas 

menjadi pemicu penurunan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di 

masyarakat (Paat, 2020). Bahkan pemerintah baru mewacanakan hukuman untuk 

masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pad Februari 2021 (Supriyatna, 

2021).  

Sebuah studi menunjukkan bahwa, di negara-negara yang mulai menggunakan 

masker sejak dini, telah terjadi penurunan kurva epidemi, salah satunya adalah 

negara Taiwan. Model prediksi menunjukkan sebagian besar warga yang 

menggunakan masker di depan umum, dapat mempertahankan tingkat penularan 

virus dan menghentikan penyebaran penyakit (Howard et al., 2020; Tian et al., 



 

2020). Berkaitan dengan efektivitas dari pemakaian masker, WHO menyarankan 

pada individu yang berisiko mengalami komplikasi berat untuk wajib menggunakan 

masker. Misalnya, orang berusia di atas 60 tahun dan orang dengan penyakit 

penyerta, seperti kardiovaskular, diabetes melitus, penyakit paru kronis, hingga 

serebrovaskular. Hal itu ditambah menerapkan etika bersin dan batuk yang baik.  

 

Gambar 1. Grafik angka kematian kasus COVID-19 dan 

penggunaan masker 

Pada gambar 1 berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Children's Hospital 

of Richmond at VCU dengan melibatkan 198 negara menunjukkan bahwa efek 

penggunaan masker secara signifikan terhadap penurunan jumlah kematian akibat 

kasus Covid-19. Tingkat kematian negara per 1 juta orang setelah sekitar tiga bulan 

bervariasi berdasarkan seberapa cepat negara tersebut mengadopsi kebijakan 

untuk merekomendasikan penggunaan masker. Untuk negara yang 

merekomendasikan masker dalam 15 hari dan bahkan negara yang 

merekomendasikan masker dalam waktu 30 hari, tingkat kematian akibat COVID-

19 jauh lebih rendah daripada negara yang menunggu lebih lama. 

 

 

 



 

 

Gambar 2. Risiko penularan SARS-CoV-2 dari orang-orang tanpa gejala 

dengan variasi  tingkat hunian kamar (room occupancy), ventilasi ruangan dan 

lamanya paparan. 

Gambar 2 merupakan tabel yang menggambarkan grading risiko keamanan 

jaga jarak yang mempertimbangan tingkat hunian kamar (room occupancy), 

ventilasi ruangan dan lamanya paparan (Jones et al., 2020). Tingkat hunian kamar 

yang dimaksud disini adalah jumlah peserta kegiatan yang ada di dalam ruangan 

dibandingkan dengan kapasitas ruangan tersebut. Kapasitas dari ruangan 

merupakan salah satu faktor penting yang seharusnya menjadi fokus perhatian 

pada saat perencanaan kegiatan. 

Negara yang telah menerapkan menjaga jarak sejauh 2meter yaitu Jepang 

dan Korea Selatan (Han et al., 2020, p. 1530).  Jika dalam pelaksanaan di lapangan 

terdapat kendala seperti keterbatasan luas tempat, pemerintah bisa merapatkan 

jarak 1.5 m seperti yang telah diterapkan oleh Pemerintah Taiwan dengan mengatur 

bagaimana protokol kesehatan pembatasan jarak antara peserta kegiatan di mana 

1,5meter untuk di dalam ruangan dan 1meter untuk di luar ruangan. (Taiwan CDC, 



 

2020). Tidak hanya jarak yang perlu dipertimbangkan, namun durasi kegiatan juga 

perlu diperhatikan dalam rangka mitigasi lama paparan di dalam sebuah kegiatan. 

Hal penting lain yang harus diperhatikan adalah angka kasus COVID-19 di 

masyarakat.  Faktor ini dapat dipertimbangkan dengan melihat angka kasus yang 

tinggi atau semakin meningkat berdasarkan daerah dimana kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan atau daerah dari mana peserta kegiatan berasal. Ketika prevalensi dari 

COVID-19 lebih besar dari 15% maka hal yang perlu dilakukan adalah 

meningkatkan intensitas untuk menjaga jarak aman (Choi & Shim, 2021).  

Indikator-indikator evaluasi yang perlu diperhatikan sebelum mengadakan 

kegiatan di tengah masyarakat yaitu antara lain: 

a) Pihak penyelenggara kegiatan perlu mendapatkan informasi tentang 

riwayat perjalanan peserta. Jika semua riwayat perjalanan daerah 

epidemi peserta dan riwayat kontak kasus yang dikonfirmasi dapat 

diperoleh, maka pengambilan pengukuran suhu tubuh dan evaluasi 

gejala peserta dapat dilakukan di awal acara. Jika peserta tersebut 

menaiki transportasi umum dan juga melewati tempat-tempat umum 

seperti airport, terminal bis dan lain-lain, risiko paparan akan meningkat 

dibandingkan dengan peserta yang dapat menaiki kendaraan pribadi.  

b) Ventilasi udara didalam ruangan. Aktivitas di luar ruangan memiliki 

resiko paling rendah, ruangan dengan ventilasi udara yang sesuai atau 

dengan jendela terbuka sebagai ventilasi memiliki resiko cukup rendah 

dan aktivitas didalam ruangan dengan ventilasi yang buruk memiliki 

resiko tertinggi untuk penularan COVID-19. 

c) Jarak antara peserta kegiatan, di mana peserta menjaga jarak sosial 

yang sesuai (2 meter untuk di dalam ruangan, 1 meter untuk di luar 

ruangan), risikonya tampak lebih rendah. Pada prinsipnya, risiko tampak 

lebih tinggi jika jaraknya lebih dekat. 

d) Posisi tetap atau posisi tidak tetap untuk peserta kegiatan, yang 

pertama memiliki risiko yang lebih rendah, dan yang terakhir memiliki 

risiko yang lebih tinggi. 



 

e) Durasi kegiatan, kegiatan dengan durasi yang lebih lama disertai 

dengan risiko yang lebih tinggi. 

f) Protokol kesehatan yang diimplementasikan saat kegiatan 

berlangsung. Para penyelenggara dan pejabat setempat harus dapat 

memastikan bahwa protokol kesehatan terjaga dengan baik, seperti 

menjaga jarak aman, penggunaan masker dan fasilitas mencuci tangan 

tersedia dengan kapasitas yang cukup. Penerapan kebersihan tangan 

dan pemakaian masker pada kegiatan dengan penerapan kedua 

tindakan ini memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan 

non-implementasi keduanya memiliki risiko yang lebih tinggi. 

Memperkuat Solidaritas dengan menerapkan Konsep Penta Helix.  

Upaya pencegahan dan perlindungan dalam hal penyebaran kasus Covid-19 di 

Indonesia memerlukan kolaborasi dengan lintas sektor di bawah pemerintahan 

maupun swasta. Solusi konstruktif dengan menggunakan konsep Pentahelix 

dipahami sebagai perpaduan 5 pihak yang saling terkait dan bersinergi dalam 

pengembangan inovasi, yaitu: komponen pemerintah, dunia usaha, akademisi 

(Etzkowitz & Leydesdorff, 1997), masyarakat (Afonso, Monteiro, & Thompson, 2012) 

dan media massa (Halibas, et.al., 2017).  

Harus diakui bahwa Indonesia telah mengimplementasikan konsep Pentahelix, 

meski secara parsial. Tugas utama saat ini, bersinergi membangun negeri lewat 

tanggung jawab masing-masing pihak secara proporsional. Bahkan mendorong 

Pentahelix sebagai kebijakan antisipatif untuk mengatasi pandemi ini dengan 

keterlibatan semua pihak, di tengah keraguan global terhadap kemampuan 

Indonesia mengantisipasi dan menangani COVID-19. Kerjasama seluruh pihak, 

penting untuk dapat diwujudkan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 

secara ekstrim. 



 

 

Gambar 3. Konsep Pentahelix (Halibas, et al., 2017) 

Setiap unsur dari pentahelix harus dapat berkontribusi untuk pencegahan 

dan penanganan covid-19 (Halibas, et al., 2017). Akademisi bertugas untuk 

melakukan riset mengenai virus COVID-19, penyebarannya di masyarakat dan 

melakukan studi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang diberlakukan 

selama pademi COVID-19. Dalam hal ini, epidemiolog atau ahli di bidang ilmu 

wabah sangat berperan. Tentu saja diperlukan kolaborasi dengan bidang 

kesehatan lainnya. Antar bidang ilmu lintas disiplin harus saling bekerja sama. 

Akademisi juga seharusnya didengarkan dan dipertimbangkan pendapatnya 

oleh pemangku kepentingan lain serta dilibatkan dalam kajian sebelum 

mengambil kebijakan publik pada saat Pandemi. Perekonomian masyarakat 

seharusnya menjadi bagian yang perlu dikaji. Misalnya seberapa jauh efektifitas 

bantuan tunai pemerintah berupa bantuan modal atau tunai. Sektor bisnis 

merupakan yang paling terpukul oleh pandemik COVID-19. Namun bukan 

berarti sektor bisnis hanya berpangku tangan meminta bantuan pemerintah. 

Sektor bisnis bisa berperan untuk mengupayakan tersedianya kebutuhan 

penanganan COVID-19 dan bekerja sama untuk memfasilitasi protokol 

kesehatan. 

Dengan pengimplementasian Perang Akar Rumput COVID-19 (PARC-19) 

kita dapat memperkuat surveilans berbasis masyarakat, yaitu dengan 

memberikan kesempatan kepada kader yang berasal dari komunitas untuk 



 

mendeteksi dan melaporkan kemungkinan warga yang mempunyai gejala atau 

kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Hal ini sudah tertuang di pedoman 

teknik surveilans epidemiologi di puskesmas dan dinas kesehatan dalam 

pengendalian COVID-19 bahkan PMI telah menuangkan didalam protokol pada 

27 Maret 2020 (PMI, 2020), serta WHO juga telah merekomendasikan untuk 

memperkuat surveilans COVID-19 berbasis komunitas (WHO et al., 2020). 

Namun pada pelaksanaannya hanya beberapa daerah yang mampu 

melaksanakan surveilans berbasis masyarakat ini secara sistematis. Salah satu 

provinsi yang mencoba mengoptimalkan intervensi ini adalah Pemerintah Jawa 

Barat dibawah program PUSPA yang didampingi oleh CISDI (Center for 

Indonesia’s Strategic Development Initiatives) (Ansori, 2021).  

Langkah yang sama seharusnya bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Tetapi 

hal ini perlu dukungan kuat dari pemerintah pusat, karena tidak semua daerah 

mempunyai kapasitas yang sama untuk memulai surveilans berbasis masyarakat. 

Sejatinya sektor komunitas masyarakat sangat strategis bagi pencegahan 

COVID-19. Komunitas merupakan entitas yang berada di akar rumput, tempat 

dimana COVID-19 menyebar. Jika masyarakat taat dan kuat dalam program 

pengendalian penyebaran COVID-19, maka program pencegahan COVID-19 

akan sukses. Sebaliknya jika masyarakat abai terhadap COVID-19, maka 

penyebaran akan massif. Komunitas juga bisa berupa ormas-ormas yang menjadi 

mitra pemerintah untuk penanganan COVID-19. Kerja sama pemerintah dengan 

ormas sangat membantu dalam penanganan COVID-19. 

Pemerintah diharapkan dapat menstimulasi masyarakat untuk lebih terlibat 

dalam pengawasan dan pengendalian COVID-19.  Memberikan instruksi agar 

setiap RT di seluruh wilayah segera membentuk tim yang dapat berperan 

sebagai educator, tracer dan mengawasi warga yang sedang melakukan isolasi 

mandiri (Isoman). Tim yang berasal dari setiap RT ini diharapkan dapat 

digandeng erat oleh PUSKESMAS agar semua kasus dapat dilacak dan 

dilaporkan secara real time.  



 

Data BPJS yang telah tersedia di Indonesia dapat  dimanfaatkan untuk 

intervensi berbasis teknologi. Seperti halnya respons komprehensif dari CDC 

Taiwan dan penggunaan database NHI (National Health Insurance) yang inovatif 

secara efektif menunda dan menahan transmisi komunitas yang terjadi, sebagai 

fondasi penting untuk strategi pengawasan berbasis IT, bahkan ketika jumlah 

kasus yang dikonfirmasi melonjak di negara-negara tetangga di Asia (Chang et 

al., 2020; Lin et al., 2020; Wang et al., 2020). 

Konsep pentahelix menempatkan pemerintah memegang komando 

tertinggi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Kebijakan pemerintah 

dalam hal ini menentukan apakah suatu daerah melaksanakan PSBB atau tidak. 

Pelaksanaan PSBB berpengaruh terhadap angka positif COVID-19 di daerah. 

Pemerintah juga mempunyai wewenang untuk meliburkan dan mengizinkan 

sekolah untuk dibuka. Misalnya kebijakan sekolah diwajibkan untuk melakukan 

pendataan setiap hari pada peserta didik atau siswa melaporkan tentang riwayat 

bepergian, suhu tubuh dan gambaran umum kondisi kesehatan apabila akan 

dibuka kegiatan belajar tatap muka (Cheng et al., 2020, Viner et al., 2021).  

 Sebagai pemegang kebijakan tertinggi, pemerintah pun harus 

mempertimbangkan segala aspek dalam menentukan kebijakan. Tentu saja tak 

ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Namun setidaknya 

pemerintah harus mengambil kebijakan yang paling maslahat diantara kebijakan 

yang ada. Media massa menjadi tokoh terakhir sebagai suatu entitas yang amat 

menentukan opini publik di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Peran 

media massa bukan hanya menyampaikan informasi, namun membentuk opini 

masyarakat. Media massa perlu memberitakan hal yang sebenarnya agar 

masyarakat waspada terhadap COVID-19. Media massa hendaknya tetap 

independen dan tidak ditekan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam 

konteks COVID-19, media massa seharusnya memberitakan sesuatu yang akurat.  

Konsep pentahelix dapat dijadikan sebagai salah satu solusi penguatan 

dalam hal pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19. Dalam hal ini 

perlu kolaborasi dari semua elemen konsep tersebut sehingga dapat 



 

mengoptimalkan setiap program yang akan dijalankan dalam rangka memutus 

rantai pandemik.     

Serta dalam rangka mempertimbangkan budaya dan sosial di masyarakat, 

Pemerintah diharapkan dapat menggandeng lebih erat key stakeholders seperti 

pemuka agama dan budaya adat untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat 

terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus. Terutama 

untuk acara sakral seperti pernikahan dan pemakaman yang sangat kental akan 

esensi dari adat dan budaya masing-masing daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut 

sangat berpotensi untuk mengumpulkan kerumunan di tengah masyarakat, 

sehingga sulit sekali untuk menerapkan jaga jarak aman.   

Rekomendasi  

Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai strategi 

untuk mengendalikan dan menekan penyebaran dari COVID-19 adalah sebagai 

berikut:  

1. Strategi untuk meningkatkan angka tracing yaitu dengan 

pengimplementasian konsep Perang Akar Rumput COVID-19 (PARC-19). 

Karena konsep ini menawarkan untuk melibatkan masyarakat yang berasal 

dari komunitas mereka sendiri untuk mempercepat edukasi yang 

komprehensif tentang COVID-19, serta dapat lebih mudah untuk melakukan 

tracing di tengah masyarakat karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

orang yang berasal dari komunitas yang sama cenderung lebih tinggi. 

Namun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini seharusnya tetap 

didampingi secara ketat oleh ahli kesehatan masyarakat untuk menjamin 

ketepatan informasi dan tindakan yang dilakukan dan dilaporkan.  

2. Meningkatkan tes antigen pada masyarakat, untuk dapat mendeteksi kasus-

kasus OTG yang kadang tidak terdeteksi. Khususnya pada masyarakat yang 

belum mendapatkan vaksin, kontak erat dengan pasien suspect COVID-19 

dan orang-orang yang mempunyai mobilitas tinggi. Dengan data yang 

didapatkan melalui hasil tes antigen, dapat juga digunakan untuk 



 

memperbaiki penentuan zona-zona di dalam PPKM Mikro yang masih 

berjalan. 

3. Menjadikan surat hasil tes COVID-19 seperti Antigen Rapid test dan tes PCR 

sebagai prasyarat dalam melakukan berbagai kegiatan dengan jumlah 

massa yang banyak seperti syarat untuk bekerja dari kantor, pembelajaran 

tatap muka baik sekolah, perkuliah, pelatihan maupun symposium.  

4. Pemerintah diharapkan dapat terus memperbarui peraturan protokol 

kesehatan berdasarkan perkembangan terbaru yaitu dengan menjaga jarak 

2 meter jika kegiatan dilakukan didalam ruangan dan 1 meter diluar ruangan. 

5. Pemberian edukasi yang komprehensif tentang penggunaan masker yang 

meliputi tata cara yang baik dalam memakai, melepas, dan membuang 

masker.  

6. Pemerintah perlu menjelaskan protokol kesehatan yang harus diterapkan, 

yaitu melalui indikator-indikator evaluasi yang perlu diperhatikan seperti 

riwayat perjalanan peserta, ventilasi udara di ruangan aktivitas, jarak antara 

peserta kegiatan, posisi tetap atau posisi tidak tetap untuk peserta kegiatan, 

durasi kegiatan yaitu jika durasi yang lebih lama akan disertai dengan risiko 

paparan yang lebih tinggi, protokol kesehatan yang diimplementasikan saat 

kegiatan berlangsung.  

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas edukasi terkait dengan COVID-19. 

Walaupun pada 7 Desember 2020 Pemerintah telah menerbitkan pedoman 

perubahan perilaku penanganan COVID-19 yang telah diterjemahkan 

kedalam 77 bahasa daerah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-

19, 2021), 2020), namun Pemerintah diharapkan tetap memastikan bahwa 

informasi tersebut bisa sampai ke masyarakat dan juga bisa dipahami 

dengan baik oleh masyarakat. Dengan itu, diharapkan bahwa masyarakat 

dapat memahami dan mematuhi protokol kesehatan tanpa meninggalkan 

esensi dari budaya yang dipercayainya.  

8. Mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan penelitian  oleh akademisi 

dalam rangka studi monitoring dan evaluasi  untuk setiap kebijakan yang 

diambil pemerintah di tengah pandemi COVID-19.  Monitoring dan evaluasi 

dari kebijakan yang telah diambil selama pandemi harus dilakukan untuk 



 

melihat efektivitas kebijakan dan seharusnya menjadi dasar dari perubahan 

kebijakan. Seperti mengevaluasi apakah satuan tugas penanganan COVID-

19 hingga tingkat RW/RT sudah menjalankan tugas seperti mengawal 

kegiatan yang melibatkan  keramaian di masyarakat  daerah tersebut.   

9. Memanfaatkan sistem asuransi kesehatan (National Health Insurance/NHI) 

sebagai alat yang berfungsi sebagai pusat data dan real-time untuk 

membantu mendukung pengawasan penyakit dan deteksi terhadap kasus 

COVID-19. Kartu asuransi kesehatan merupakan penghubung penting 

antara pasien dan institusi medis. Dokter dapat dengan cepat memperoleh 

informasi medis terbaru pasien, dan juga dapat digunakan untuk melacak 

pasien selama wabah epidemi, seperti riwayat pandemi kasus SARS pada 

tahun 2003 dan Covid-19 saat ini. Penggunaan sistem ini memungkinkan 

untuk melacak kasus yang dicurigai dan terdeteksi secara real time yang 

berguna untuk pencegahan epidemi. 

10. Meningkatkan sistem Sistem e-Referral sebagai antisipasi kasus. Dalam 

rangka membangun jaringan skrining komunitas untuk COVID-19 dan 

memperluas kapasitas layanan medis, NHI dapat digunakan untuk 

menentukan pemeriksaan laboratorium terkait COVID-19 yang sudah 

ditunjuk pada Sistem e-Referral. Dengan mekanisme ini, dokter di klinik lokal 

dapat dengan cepat membantu pasien terduga COVID-19 yang diperiksa di 

masyarakat untuk segera melakukan tindakan medis di rumah sakit. 

Mekanisme ini juga menurunkan kemungkinan penyebaran virus di rumah 

sakit. Dengan demikian, selama masa pandemi melalui sistem ini dapat 

dengan mudah melacak atau menjangkau pasien dengan gejala COVID-19. 

11. NHI dalam sistem terpadu akan memberikan catatan perjalanan pada orang-

orang yang ditahan di fasilitas karantina/rumah dan riwayat kontak erat. Jika 

orang-orang tersebut di atas mengunjungi dokter, risiko tertular COVID-19 

dapat dievaluasi dengan baik. Kebijakan penggunaan database asuransi 

kesehatan nasional dari negara Taiwan diharapkan dapat diterapkan di 

Indonesia sehingga bisa dijadikan sebagai database dalam mengendalikan 

persebaran virus COVID-19 di Indonesia.  

   



 

Kesimpulan  

Melibatkan seluruh element mulai dari pemerintah, akademisi, media, 

pengusaha dan masyarakat untuk memperkuat solidaritas adalah sebuah kunci 

dalam perang melawan COVID-19. Jumlah tracer yang terbatas dapat diatasi 

dengan konsep perang akar rumput COVID-19 (PARC-19) dengan menerapkan 

surveilans berbasis masyarakat. Hal ini adalah sebuah usaha dari masyarakat untuk 

masyarakat yang dapat memperoleh dukungan dari semua kalangan termasuk 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menentukan alur dari kegiatan  

memperkuat 3T (Tracing, Test dan Treatment) dan meningkatkan konsistensi 

kedisiplinan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). 

Pemanfaatan database dari asuransi kesehatan nasional diharapkan dapat 

dimanfaatkan lebih optimal sehingga dapat membantu mengintegrasikan informasi 

dalam rangka percepatan pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19 

di Indonesia.  
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