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Advokasi  Usaha sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi 
dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan 
publik secara bertahap guna mencapai tujuan yang 
diharapkan dengan menggunakan informasi yang tepat 
dan akurat.

Advertorial  Iklan yang berupa berita (bukan gambar atau poster).
Billboard  Papan reklame berukuran besar yang dipasang di 

tempat tertentu yang ramai dikunjungi/dilalui orang.
Branding Proses memberi makna pada organisasi, perusahaan, 

produk, atau layanan tertentu dengan menanamkan 
dan membentuk citra merek di benak konsumen.

Citizen journalism  Aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat 
biasa (bukan oleh wartawan).

Desk review  Pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-
dokumen yang sudah tersedia lalu melakukan analisis 
terhadap data dan informasi tersebut.

Drag and drop Istilah komputer untuk gerakan perangkat penunjuk 
(mouse) ketika pengguna memilih kata, karakter, atau 
file dan menyeretnya ke posisi lain.

Focal point Orang/unit yang ditunjuk sebagai wakil suatu lembaga 
untuk berkomunikasi dengan pihak lain.

Globalisasi Proses integrasi internasional yang terjadi karena 
pertukaran pandangan, produk, pemikiran, dan aspek-
aspek kebudayaan.

Herd-behaviour Perilaku kawanan; perilaku individu dalam suatu 
kelompok yang bertindak secara kolektif tanpa 
pengarahan dari pusat.

Hoaks Informasi bohong yang sengaja disebarkan.
Humas Usaha yang direncanakan secara berkesinambungan 

dalam rangka menciptakan dan memelihara saling 
pengertian yang baik antara lembaga/institusi dengan 
publik.

Infodemic Gabungan dari kata “informasi” dan “epidemi” yang 
mengacu pada penyebaran informasi tidak akurat 
secara cepat.

Influencer	 Seseorang yang bisa memberikan pengaruh di 
masyarakat, terutama melalui media sosial.

Juru bicara  Pejabat atau petugas yang mempunyai kompetensi dan 
kewenangan berhadapan langsung dengan masyarakat 
dan bertugas menjelaskan isu/permasalahan serta 
tindakan-tindakan yang perlu dilakukan.

Daftar Istilah
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Kehumasan  Lembaga dan/atau individu yang melakukan fungsi 
manajemen di bidang komunikasi dan informasi 
kepada pemangku kepentingan, sehingga tercapai 
citra dan reputasi positif lembaga yang diwakilinya.

Komunikasi Tindakan berbagi atau bertukar pikiran, ide, dan 
pendapat antara dua orang atau lebih.

Komunikasi krisis  Komunikasi yang dilakukan pada saat krisis dan 
diperlukan untuk meminimalkan dampak krisis agar 
situasi menjadi lebih baik atau tidak memburuk.

Komunikasi risiko Pertukaran informasi, nasihat, dan pendapat mengenai 
risiko serta faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko 
secara real-time antara para ahli, tokoh masyarakat 
atau pejabat, dan orang-orang yang berisiko.

Komunikasi publik  Pertukaran pesan antara lembaga dan publiknya, baik 
internal maupun eksternal.

Klaster Kelompok pelaku penanggulangan krisis kesehatan 
yang mempunyai kompetensi bidang kesehatan 
yang berkoordinasi, berkolaborasi, dan terintegrasi 
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, 
yang berasal dari pemerintah pusat, atau pemerintah 
daerah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta/
lembaga usaha, dan kelompok masyarakat.

Krisis komunikasi  Kondisi terhambatnya alur informasi dan data dari 
kementerian/lembaga kepada publik dan media akibat 
belum adanya sistem transfer data dan informasi di 
internal kementerian/lembaga.

Krisis kesehatan  Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/
sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya 
yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang 
membutuhkan respons cepat di luar kebiasaan normal 
dan kapasitas kesehatan tidak memadai.

Mitigasi Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko krisis 
kesehatan, baik melalui pemetaan risiko, penyadaran, 
dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan 
maupun pembangunan fisik dalam menghadapi 
ancaman krisis kesehatan.

Pelibatan  Pendekatan untuk melibatkan langsung masyarakat 
dalam berbagai aktivitas pengambilan keputusan, 
implementasi, dan pembuatan kebijakan.

Persepsi  Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; 
proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui 
pancaindranya.

masyarakat
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Risiko  Kombinasi kemungkinan suatu peristiwa dan 
konsekuensinya. Risiko merupakan hasil dari interaksi 
antara alam dan manusia, terkait bahaya bencana, 
kerentanan, keterpaparan, dan kapasitas.

Real-time Waktu yang sebenarnya/saat itu juga.
Rumor Pembicaraan atau opini yang didistribusikan 

secara luas tanpa sumber yang dapat dipercaya 
kebenarannya.

SMS blast Bentuk pengiriman layanan pesan singkat (short 
message service/SMS) secara massal yang mesin 
pengirimnya dioperasikan langsung dari perusahaan 
telekomunikasi tertentu, sehingga pengirim pesan 
yang terlihat oleh penerima bukan berupa nomor 
telepon, melainkan nama perusahaan/lembaga 
pengirim.

Screen capture  Foto/video yang diambil dari tampilan layar komputer, 
ponsel pintar, atau jenis gawai lainnya.

Unique positioning Suatu perbedaan unik untuk membuat nama, simbol, 
maupun identitas yang membedakan satu produk/
jasa dengan produk/jasa lainnya.
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Dalam	dunia	digital	seperti	sekarang	ini,	

komunikasi	 mempunyai	 peran	 yang	 sangat	

penting,	 lebih	 dari	 masa	 sebelum	 adanya	

teknologi	 digital.	 Berbagai	 informasi,	 baik	

informasi	 yang	 benar	 maupun	 hoaks,	 bisa	

dikirim	 dan	 beredar,	 yang	 dalam	 hitungan	

detik	 dapat	 diterima	 masyarakat.	 Pandemi	

COVID-19	 yang	 melanda	 dunia	 sejak	 2019	

telah	 memberikan	 pembelajaran	 karena	 berdampak	 sangat	 besar	

pada	 kehidupan	 sehari-hari.	 Mengingat	 pandemi	 ini	 belum	 pernah	

terjadi	sebelumnya,	masyarakat	sangat	membutuhkan	informasi	yang	

tepat	 dan	 akurat,	 karena	 merekalah	 yang	 menghadapi	 pandemi	 ini	

dan	merasakan	dampaknya	secara	langsung.

Buku	 Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan 

Krisis Kesehatan	 ini	 telah	 lama	 dinantikan,	 dan	 puji	 syukur	 kepada	

Tuhan	 Yang	 Maha	 Esa	 dapat	 diselesaikan	 dengan	 baik.	 Komunikasi	

risiko	 sangat	 tepat	 digunakan	 dalam	 situasi	 seperti	 saat	 ini,	 karena	

memberikan	 informasi	 untuk	 meningkatkan	 pengetahuan	 dan	

pemahaman	 terhadap	 risiko	 penyakit	yang	 belum	 ada	 sebelumnya.	

Dengan	pemahaman,	nilai,	dan	kepercayaan	yang	dimiliki,	masyarakat	

dapat	melakukan	tindakan	yang	tepat	untuk	mempersiapkan	berbagai	

upaya	dalam	menghadapi	penyakit	 ini.	Pandemi	COVID-19	bukanlah	

pandemi	terakhir	yang	akan	kita	hadapi,	cepat	atau	lambat	kita	harus	

siap	untuk	menghadapi	krisis	kesehatan	atau	pandemi	lainnya.	

Penanganan	 krisis	 kesehatan	 tidak	 perlu	 menunggu	 hingga	

terjadi	 pandemi,	 namun	 seharusnya	 dapat	 diantisipasi	 sebelum	

bencana	 terjadi.	 Indonesia	 adalah	 negara	 yang	 rentan	 terhadap	

berbagai	bencana,	baik	bencana	alam	maupun	non-alam.	Kita	dapat	

mengantisipasi	bencana	dan	krisis	kesehatan	yang	mungkin	terjadi	di	

Kata Sambutan
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lokasi	kita	masing-masing.	Sekarang	adalah	saatnya	kita	memasukkan	

komunikasi	risiko	ke	dalam	rencana	kontingensi	yang	dipersiapkan.

Kemampuan	untuk	merencanakan	dan	melaksanakan	komunikasi	

risiko	 penting	 untuk	 dimiliki	 oleh	 semua	 pelaksana	 komunikasi	 di	

pemerintah	 pusat	 maupun	 daerah,	 seperti	 Kementerian	 Kesehatan,	

dinas	 kesehatan,	 maupun	 lintas	 program/sektor	 yang	 memerlukan.	

Fungsi	 dan	 pentingnya	 komunikasi	 risiko	 juga	 perlu	 diadvokasikan	

pada	 pembuat	 kebijakan	 dan	 pengambil	 keputusan,	 sehingga	

kita	 tidak	 selalu	 harus	 menjadi	 “pemadam	 kebakaran”,	 melakukan	

komunikasi	krisis	ketika	terjadi	miskomunikasi	atau	tersebarnya	hoaks	

di	masyarakat.	Perencanaan	komunikasi	risiko	yang	baik	akan	sangat	

membantu	 kesiapan	 kita,	 terutama	 masyarakat,	 dalam	 menghadapi	

berbagai	bencana	yang	mungkin	terjadi	di	lokasi	masing-masing.

Kami	 sangat	 menghargai	 Biro	 Komunikasi	 dan	 Pelayanan	

Masyarakat	 yang	 telah	 menyelesaikan	 penyusunan	 buku	 Pedoman 

Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan	 ini.	 Kami	

berharap,	buku	ini	dapat	digunakan	dalam	merencanakan	komunikasi	

risiko	 oleh	 seluruh	 pelaksana	 komunikasi.	 Mari	 kita	 tingkatkan	

kesiapsiagaan	kita	dan	berkontribusi	dalam	menghadapi	bencana	dan	

krisis	kesehatan	dengan	komunikasi	risiko	yang	tepat	dan	berguna!

Jakarta,	Mei	2021

Sekretaris	Jenderal

drg. Oscar Primadi, MPH
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Indonesia	 telah	 mengalami	 berbagai	

ancaman	 krisis	 kesehatan,	 baik	 yang	

bersumber	dari	faktor	alam	maupun	non-alam.	

Namun	belum	lama	ini,	munculnya	COVID-19	

sebagai	pandemi	global	mengingatkan	bahwa	

apa	 yang	 telah	 dilakukan	 untuk	 ketahanan	

kesehatan	dunia	selama	ini	belumlah	cukup.	

Pandemi	 COVID-19	 membuat	 dunia	 seakan	

berhenti	sejenak.	Pandemi	ini	membuktikan	tidak	ada	satu	pun	negara	

yang	siap	dan	berhasil	sendirian	menangani	pandemi	global.

Masyarakat	 selalu	 menjadi	 korban	 ketika	 ancaman	 krisis	

kesehatan	terjadi.	Oleh	karena	itu,	upaya	meningkatkan	pengetahuan	

dan	 pemahaman	 masyarakat	 perlu	 dilakukan,	 agar	 mereka	 bisa	

berdaya	 dan	 memilih	 dengan	 benar	 tindakan	 pencegahan	 maupun	

penanganan	yang	 harus	 dilakukan.	 Upaya	 itu	 termasuk	 menyiapkan	

dan	mengembangkan	komunikasi	risiko	sebelum,	saat,	dan	sesudah	

terjadi	ancaman	bahaya.

Komunikasi	risiko	adalah	proses	komunikasi	untuk	meningkatkan	

pengetahuan	 serta	 pemahaman	 individu	 dan	 masyarakat	 tentang	

risiko	 ancaman	 bahaya	 agar	 mereka	 dapat	 mengantisipasi	 dan	

mengatasi	 risiko-risiko	 yang	 mungkin	 terjadi.	 Selama	 ini	 komunikasi	

risiko	 belum	 dipandang	 penting,	 namun	 perkembangan	 teknologi	

komunikasi	 sekarang	 ini	 telah	 menyadarkan	 kita	 akan	 urgensi	

memberikan	 pengetahuan	 tentang	 risiko	 kesehatan	 yang	 tepat	 dan	

tepercaya	kepada	masyarakat.	

Karenanya,	 keberadaan	 pedoman	 komunikasi	 risiko	 sektor	

kesehatan	 sangat	 dibutuhkan	 untuk	 meningkatkan	 kapasitas	 dan	

kemampuan	 dalam	 mencegah,	 mendeteksi,	 dan	 merespons	 secara	

cepat	bencana/krisis/kedaruratan	kesehatan	masyarakat.

Kata Pengantar
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Kami	 berharap	 buku	 Pedoman Komunikasi Risiko untuk 

Penanggulangan Krisis Kesehatan	ini	bermanfaat	dan	dapat	digunakan	

untuk	 merencanakan	 serta	 melaksanakan	 komunikasi	 risiko	 di	

Kementerian	 Kesehatan	 dan	 dinas	 kesehatan	 provinsi/kabupaten/

kota.	Rencana	strategis	komunikasi	risiko	penting	dimasukkan	dalam	

rencana	 kontingensi	 yang	 dibuat	 oleh	 setiap	 provinsi/kabupaten/

kota.	 Mari	 kita	 terus	 melindungi	 masyarakat	 Indonesia	 dari	 berbagai	

ancaman	bahaya	dan	risiko	krisis	kesehatan.	

Jakarta,		April	2021

Kepala	Biro	Komunikasi	dan

Pelayanan	Masyarakat

	 	 	

drg. Widyawati, MKM





Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan 1

BAB 1

PENDAHULUAN
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Dunia	 telah	 berubah	 dengan	 cepat.	 Globalisasi	 tidak	 dapat	 lagi	

dielakkan	karena	kemajuan	teknologi	transportasi	dan	telekomunikasi,	

peningkatan	 populasi	 manusia,	 migrasi,	 kemajuan	 teknologi	

industri,	 perdagangan,	 dan	 banyak	 faktor	 lainnya.	 Globalisasi	 telah	

menyebabkan	saling	ketergantungan	antarnegara,	juga	meningkatkan	

frekuensi	ancaman	bahaya,	termasuk	ancaman	bahaya	kesehatan.

Indonesia	pun	tidak	terlepas	dari	globalisasi.	Letak	geografisnya	

yang	 strategis	 dan	 kemajuan	 teknologi	 transportasi	 menyebabkan	

mobilitas	yang	 tinggi	 baik	 di	 sisi	 manusia,	 hewan,	 maupun	 tanaman	

yang	 keluar	 masuk	 negeri.	 Hal	 ini	 menambah	 kerentanan	 Indonesia	

terhadap	bencana	non-alam	terutama	penyakit	menular	yang	dapat	

berpindah	 tempat	 tanpa	 mengindahkan	 batas	 negara.	 Kemajuan	

teknologi	 telekomunikasi	 mengakibatkan	 banjir	 informasi	 yang	 juga	

berdampak	 pada	 kesehatan	 masyarakat.	 Dampak	 positifnya	 antara	

lain,	 sistem	 pelayanan	 kesehatan	 menjadi	 lebih	 baik,	 informasi	

kesehatan	pun	lebih	lengkap	dan	mudah	diakses.	Namun	di	sisi	lain,	hal	

itu	juga	bisa	berdampak	negatif,	seperti	timbulnya	informasi	bohong	

yang	disebarkan	secara	sengaja	(hoaks)	dan	kesalahan	persepsi	dari	

masyarakat.	

Kesenjangan	besar	dalam	menghadapi	ancaman	krisis	kesehatan	

terletak	 pada	 kesiapsiagaan	 dan	 respons.	 Ada	 banyak	 hal	 yang	

tidak	 diketahui	 dan	 ini	 menyebabkan	 masyarakat	 ingin	 tahu	 tentang	

ancaman	bahaya	kesehatan	yang	terjadi:	apa	yang	telah	dilakukan	dan	

apa	yang	bisa	atau	harus	masyarakat	 lakukan	untuk	mencegah	dan	

BAB 1

Pendahuluan

1
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mengobatinya.	Terutama	karena	masyarakat	adalah	korban	pertama	

dari	 setiap	 ancaman	 bahaya.	 Pengetahuan	 dan	 kecenderungan	

perilaku	 masyarakat	 menentukan	 kondisi	 kesehatan	 merekat	 dalam	

keadaan	 darurat.	 Oleh	 karena	 itu,	 komunikasi	 risiko	 dan	 keterlibatan	

masyarakat	 sebagai	 bagian	 integral	 dari	 kesiapsiagaan	 dan	 repons	

menjadi	 sangat	 penting	 dalam	 penanggulangan	 ancaman	 krisis	

kesehatan.	

Komunikasi	risiko	adalah	komunikasi	yang	tepat	agar	masyarakat	

yang	 berisiko	 memahami	 dan	 mengadopsi	 perilaku	 yang	 benar,	

juga	agar	pihak	berwenang	dan	para	ahli	dapat	mendengarkan	dan	

menangani	kekhawatiran	serta	kebutuhan	masyarakat	secara	relevan	

dan	terpercaya.	Yang	juga	penting	adalah	ketepatan	waktu	komunikasi	

risiko,	terutama	untuk	mengurangi	rumor	dan	melawan	hoaks.	

Di	 dalam	 International	 Health	 Regulation	 (IHR)	 2005	 disebutkan	

komunikasi	risiko	adalah	salah	satu	kapasitas	inti	yang	perlu	dibangun	

dan	dijalankan	oleh	semua	negara	anggota	World	Health	Organization	

(WHO)	sebagai	bagian	dari	perjanjian	global	untuk	memperkuat	sistem	

nasional	 dan	 global	 guna	 mendeteksi	 dan	 menanggapi	 ancaman	

bahaya	kesehatan	masyarakat.	

WHO	 telah	 mengembangkan	 Strategi	 Komunikasi	 Risiko	 untuk	

Regional	 Asia	 Tenggara	 2019-2023	 dengan	 tema	 Five in Five	 (Lima	

dalam	Lima)1,	yaitu	5	pilar	yang	perlu	dibangun	dalam	5	tahun	untuk	

mencapai	 kapasitas	 komunikasi	 risiko	 yang	 cukup	 serta	 menjadi	

kerangka	 dan	 panduan	 bagi	 negara	 anggota	 dalam	 menyiapkan	

strategi	komunikasi	risiko	nasional	sesuai	situasi,	kondisi,	dan	budaya	

negara	masing-masing.

Hasil	 monitoring	 dan	 evaluasi	 WHO	 menunjukkan	 kapasitas	

komunikasi	risiko	untuk	8	negara	di	regional	Asia	Tenggara	yang	telah	

mengikuti	Joint	External	Evaluation	(JEE)	sangat	bervariasi.	Area	yang	

paling	lemah	di	semua	negara	adalah	sistem	komunikasi	risiko	secara	

struktural	yang	berkelanjutan.	Kebanyakan	negara	tidak	memiliki	unit	

komunikasi	 risiko	 atau	 staf	 komunikasi	 risiko	 khusus	 untuk	 keadaan	

kedaruratan	 kesehatan	 masyarakat,	 ataupun	 rencana	 komunikasi	
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STRATEGI KOMUNIKASI RISIKO
UNTUK KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

DI REGIONAL ASIA TENGGARA, 2019-2023

Struktur yang berkelanjutan: 
·	 Unit	komunikasi	risiko
·	 Rencana	aksi	untuk	komunikasi	risiko
·	 Anggaran	khusus	untuk	kesiapsiagaan	dan	respons
·	 Peningkatan	kapasitas	yang	terlembagakan	dan	

berkelanjutan

Mendengarkan: 
·	 Pengembangan	sistem	pemantauan	komunikasi	

untuk	mendeteksi	kebutuhan	informasi/berita	
maupun	informasi	tentang	rumor	atau	hoaks

·	 Merencanakan	manajemen	rumor,	termasuk	
media	sosial

·	 Mengembangkan	kapasitas	dan	sumber	daya	
untuk	melawan	hoaks

untuk memperkuat 
komunikasi risiko
di Asia Tenggara

5
5

1

2

34

PILAR

Pelibatan masyarakat: 
·	 Pelibatan	tokoh	masyarakat	atau	orang	

yang	berpengaruh	di	masyarakat
·	 Peningkatan	kapasitas	komunikasi	risiko	

bagi	petugas	kesehatan	yang	berada	di	
garda	terdepan	

·	 Adanya	sistem	untuk	bermitra	dengan	
masyarakat	saat	kegawatdaruratan

Kemitraan: 
·	 Satuan	tugas	nasional	dengan	mitra	

(lintas	sektor	dan	lintas	program)
·	 Berbagi	sumber	daya	yang	

terkoordinasi
·	 SOP	komunikasi	yang	terkoordinasi	

dan	berfungsi	saat	keadaan	darurat

Penguatan komunikasi publik: 
·	 Sosialisasi	untuk	meningkatan	kepekaan	media	

terhadap	kondisi	kedaruratan	kesehatan	masyarakat
·	 Bermitra	dengan	media
·	 Pelatihan	juru	bicara	untuk	kegawatdaruratan
·	 SOP	untuk	komunikasi	publik	saat	kegawatdaruratan

Gambar 1.1. Strategi Komunikasi Risiko untuk Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat di Regional Asia Tenggara, 2019-20231 

risiko	 yang	 menyeluruh	 untuk	 semua	 pilar	 dalam	 komunikasi	 risiko.	

Selain	 itu	 berkembangnya	 teknologi	 dan	 pemakaian	 media	 digital	

memudahkan	rumor	dan	hoaks	menyebar	dalam	hitungan	menit	ke	

khalayak	 luas,	 sehingga	 sering	 kali	 praktisi	 kesehatan	 masyarakat	

menghadapi	 dua	 wabah	 sekaligus	 yaitu	 wabah	 penyakitnya	 sendiri	

serta	wabah	rumor	dan	hoaks	yang	sering	disebut	infodemic.
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Tujuan	 Pedoman	 Komunikasi	 Risiko	 untuk	 Penanggulangan	

Krisis	 Kesehatan	 ini	 adalah	 sebagai	 acuan	 bersama	 pemerintah	

pusat,	 pemerintah	 daerah,	 lintas	 sektor,	 dan	 lintas	 program	 dalam	

merencanakan	 serta	 melaksanakan	 komunikasi	 risiko	 untuk	

penanggulangan	krisis	kesehatan.

Pedoman	ini	dikembangkan	untuk	para	pembuat	kebijakan	dan	

pengambil	keputusan	yang	bertanggung	jawab	mengelola	komunikasi	

bidang	 krisis	 kesehatan.	Juga	 bagi	 para	 pelaksana	 komunikasi	 risiko	

yang	bertanggung	jawab	atas	komunikasi	prakrisis,	tanggap	darurat,	

serta	pascakrisis	kesehatan	di	tingkat	nasional	dan	daerah.

Pedoman	 ini	 mencakup	 perencanaan	 strategi	 komunikasi	 risiko	

untuk	 penanggulangan	 krisis	 kesehatan	 dengan	 memaparkan	

teori	 dan	 manajemen	 komunikasi	 risiko,	 serta	 perencanaan	 dan	

pendekatan	 strategi	 komunikasi	 publik	 melalui	 kehumasan	 dan	

pelibatan	 masyarakat.	 Pemilihan	 kedua	 pendekatan	 ini	 sejalan	

dengan	pengalaman	dan	penelitian	WHO	(2017)	dalam	menjalankan	

komunikasi	 risiko.	 Untuk	 memastikan	 kelancaran	 dan	 keberhasilan	

komunikasi	 risiko	maka	monitoring	dan	evaluasi	harus	direncanakan	

sejak	awal.	

Setiap	 unit	 dalam	 Kementerian	 Kesehatan	 di	 tingkat	 pusat	 dan	

dinas	kesehatan	daerah	menghadapi	ancaman	risiko	krisis	kesehatan	

yang	 berbeda-beda.	 Oleh	 karena	 itu	 perlu	 perencanaan	 dan	

implementasi	strategi	sesuai	konteks	risiko	yang	dihadapi	serta	norma	

dan	budaya	setempat.		

Untuk	keterangan	lebih	lanjut	mengenai	buku	pedoman	ini,	bisa	

mengajukan	 pertanyaan	 lewat	 e-mail:	 rokomyanmas@kemkes.go.id	

atau	di	nomor	WhatsApp 081260500567.
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Komunikasi	risiko	berfungsi	untuk	memberikan	informasi	kepada	
masyarakat,	terutama	khalayak	sasaran,	mengenai	potensi	risiko	krisis	
kesehatan	 sehingga	 khalayak	 sasaran	 bisa	 mengambil	 keputusan	
untuk	melakukan	tindakan	pencegahan	atau	perlindungan	kesehatan.	
Misalnya,	mencuci	tangan,	menjaga	jarak,	dan	memakai	masker	untuk	
mencegah	penularan	COVID-19.

2.1.  Definisi dan Konsep Kunci Komunikasi Risiko

Komunikasi	 dapat	 dipahami	 sebagai	 tindakan	 berbagi	 atau	
bertukar	pikiran,	ide,	dan	pendapat	antara	dua	orang	atau	lebih.	Yang	
paling	sering	terjadi	dalam	kehidupan	sehari-hari,	pertukaran	tersebut	
bersifat	otomatis	dan	berlangsung	tanpa	banyak	pikir.

Risiko	 merupakan	 kombinasi	 kemungkinan	 suatu	 peristiwa	 dan	
konsekuensinya.	 Risiko	 merupakan	 hasil	 dari	 interaksi	 antara	 alam	
dan	manusia	terkait	bahaya	bencana,	kerentanan,	keterpaparan,	dan	
kapasitas.	

Komunikasi	 risiko	 ialah	 pertukaran	 informasi,	 nasihat,	 dan	
pendapat	mengenai	risiko	serta	faktor-faktor	yang	berkaitan	dengan	
risiko	secara	real-time	antara	para	ahli,	tokoh	masyarakat	atau	pejabat,	
dan	 orang-orang	 yang	 berisiko.	 Tujuan	 komunikasi	 risiko	 adalah	
agar	 publik	 dapat	 mengambil	 keputusan	 untuk	 melakukan	 perilaku	
menghindari	 atau	 mengelola	 risiko	 untuk	 melindungi	 dirinya	 sendiri	
dan	orang	lain.	

BAB 2
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Beberapa	konsep	kunci	dalam	merencanakan	strategi	komunikasi	
risiko	adalah	sebagai	berikut:

a.	 Persepsi	 terhadap	risiko	–bukan	penilaian	teknis	tentang	risiko–	
yang	 memotivasi	 tindakan	 orang.	 Persepsi	 terhadap	 risiko	
biasanya	 berdasarkan	 emosi	 dan	 dipengaruhi	 oleh	 faktor	 lokal	
dan	budaya.

b.	 Orang	 mengerti	 sesuai	 pengalaman	 mereka	 sendiri,	 karena	
itu	 komunikasi	 risiko	 harus	 disesuaikan	 dengan	 konteks	 di	
masyarakat.

c.	 Manusia	 sering	 kali	 menampilkan	 “perilaku	 kawanan”	 (herd-
behaviour)	 dan	 mengikuti	 pemimpin	 dalam	 keadaan	 darurat.	
Penting	 untuk	 melibatkan	 para	 pimpinan	 komunitas	 baik	 yang	
formal	maupun	nonformal.	

d.	 Perubahan	perilaku	dalam	kesehatan	masyarakat	adalah	sebuah	
proses.	 Hal	 ini	 membutuhkan	 berbagai	 pendekatan	 komunikasi	
yang	 secara	 strategis	 diulang	 terus	 menerus	 melalui	 berbagai	
sumber	atau	saluran	komunikasi.

e.	 Dalam	 keadaan	 darurat,	 masyarakat	 berada	 dalam	 keadaan	
ketakutan	dan	tidak	selalu	berpikir	rasional.	Karena	itu,	komunikasi	
risiko	perlu	menarik	hati	dan	naluri.

Karena	 itu,	 komunikasi	 risiko	 untuk	 penanggulangan	 krisis	
kesehatan	tidak	bisa	dilakukan	secara	otomatis	ataupun	tanpa	berpikir	
panjang,	 tapi	 harus	 direncanakan	 berdasarkan	 fakta-fakta	 empiris	
dan	 ilmiah.	 Dengan	 rencana	 aksi	 dan	 strategi	 yang	 direncanakan,	
dikoordinasikan	serta	direvisi	dengan	baik	dan	sistematis,	akan	lebih	
mudah	dan	efektif		untuk	mencapai	hasil	yang	bertahan	lama.

Komunikasi	 risiko	 sering	 kali	 tertukar	 dengan	 komunikasi	 krisis,	
Perbedaan	 terbesarnya	 ialah	 komunikasi	 risiko	 dilakukan	 sebelum	
ancaman	 bahaya,	 saat	 terjadi	 tanggap	 darurat	 (krisis),	 dan	 sesudah	
ancaman	 bahaya.	 Adapun	 komunikasi	 krisis	 dijalankan	 khusus	 saat	
krisis/tanggap	darurat	bahaya	bencana	sedang	terjadi.	

5	 prinsip	 komunikasi	 risiko	 menurut	 WHO	 yaitu:	 Kepercayaan, 
Transparansi, Mengumumkan Lebih Awal, Mendengarkan, dan 
Merencanakan.
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Selain	 itu	 acap	 kali	 juga	 terjadi	 kekeliruan	 terhadap	 pengertian	
komunikasi	krisis	dan	krisis	komunikasi.	Krisis	komunikasi	merupakan	
kondisi terhambatnya alur informasi dan	 data	 dari	 kementerian/
lembaga	kepada	publik	dan	media	akibat	belum	ada	sistem	transfer	
data	dan	informasi	di	internal	kementerian/lembaga.

Komunikasi Risiko Komunikasi Krisis

Definisi Komunikasi	risiko	adalah	pertukaran	
informasi,	nasihat,	dan	pendapat	mengenai	
risiko	serta	faktor-faktor	yang	berkaitan	
dengan	risiko	secara	real-time	antara	para	
ahli,	tokoh	masyarakat	atau	pejabat,	dan	
orang-orang	yang	berisiko.

Komunikasi	yang	dilakukan	
pada	saat	krisis	dan	diperlukan	
untuk	meminimalkan	dampak	
krisis	agar	situasi	menjadi	lebih	
baik	atau	tidak	memburuk4.	

Tujuan Tujuan	utama	dari	komunikasi	risiko	
adalah	untuk	membantu	orang	membuat	
keputusan	yang	tepat	tentang	cara	
menghindari	atau	mengelola	risiko.

Selain	itu	membantu	melakukan	
perencanaan	yang	berdasarkan	fakta	dan	
data	ilmiah.

Tujuan	komunikasi	krisis	adalah	
untuk	memberikan	arahan	guna	
mengatasi	risiko	serius	saat	
krisis	tengah	terjadi.

Selain	itu,	untuk	melindungi	
reputasi	suatu	lembaga/
program/saat	menghadapi	
suatu	tantangan	publik.	

Fungsi Komunikasi	risiko	memberikan	edukasi	
dan	informasi,	menyarankan	tingkah	laku	
pencegahan	ancaman	bahaya.

Contoh:	kampanye	pencegahan	rabies.	
Kampanye	memberikan	edukasi	tentang	
bahaya	rabies,	juga	mengimbau	untuk	
memberikan	vaksinasi	kepada	hewan	
peliharaan,	serta	menjaga	kesehatan	dan	
kebersihan	mereka.

Komunikasi	krisis	cenderung	
memberikan	arahan	dan	
menenangkan	kepanikan	
masyarakat.

Contoh:	kampanye	
penanggulangan	rabies.	
Kampanye	memberikan	
informasi	tentang	pertolongan	
pertama	pada	kasus	gigitan,	
pelaksanaan	eutanasia	hewan	
penggigit,	dan	vaksinasi	massal	
untuk	hewan	peliharaan.

Waktu Dilakukan	sebelum,	saat,	dan	setelah	
ancaman	bahaya.

Dilakukan	saat	ancaman	bahaya	
terjadi.

Output Dengan	melakukan	komunikasi	risiko	yang	
strategis	dan	terencana,	diharapkan	lebih	
siap	melakukan	komunikasi	saat	krisis	
benar-benar	terjadi.

Seringkali	tanpa	perencanaan	
komunikasi	yang	strategis,	
sehingga	upaya	yang	dilakukan	
terasa	sebagai	komunikasi	
“pemadam	kebakaran”.	
Dengan	dilakukannya	
komunikasi	risiko,	maka	
akan	lebih	siap	apabila	krisis	
kesehatan	terjadi.

Tabel 2.1. Perbedaan Komunikasi Risiko dan Komunikasi Krisis
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2.2.  Respons Publik saat Menghadapi Ancaman Bahaya	

Kita	 sering	 melihat	 dua	 orang	 menghadapi	 risiko	 yang	 sama,	
namun	 berperilaku	 berbeda.	 Satu	 keluarga	 mengungsi	 untuk	
menghindari	badai	yang	akan	datang,	sementara	tetangga	yang	lain	
tetap	 tinggal.	 Hal	 ini	 terjadi	 karena	 perilaku	 masyarakat	 ditentukan	
oleh	persepsi	dan	proses	pengambilan	keputusan	mereka	sendiri.		

Individu	maupun	publik	cenderung	bertindak	lebih	emosional	saat	
menghadapi	 risiko.	 Untuk	 memahami	 hal	 tersebut, Peter	 Sandman,	
seorang	 pakar	 komunikasi	 risiko	 internasional,	 mengusulkan	 empat	
skenario	 strategi	 komunikasi	 risiko	 untuk	 mengerti	 dan	 menghadapi	
emosi	publik	dalam	situasi	risiko	ancaman	bahaya	tertentu.

Gambar 2.1. Strategi Komunikasi Risiko Menghadapi Krisis Kesehatan5

Pengendalian
Keresahan	Publik

Respons	
Emosional

dari	Masyarakat	
Terdampat

Peter	F.	Sandman	(2012)

Tingkat Bahaya
Kecil

Acuh

Kemarahan/
Ketakutan

Besar

Promosi	Kesehatan
(Siaga)

Komunikasi	Krisis
(Tanggap	Darurat)

Advokasi	untuk
Pencegahan

(Siaga	Darurat)	
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Keterangan Gambar 2.1

d. Promosi Kesehatan
	 Saat	tingkat	bahaya	dan	

kemarahan	masyarakat	berada	di	
tingkat	sedang	(intermediate),	ini	
adalah	situasi	yang	aman	tetapi	
dialog	dengan	masyarakat	harus	
dilanjutkan.	

Contoh:	Dampak	kesehatan	karena	
banjir	saat	sedang	musim	panas/
kering.	Mitigasi	dan	kesiapsiagaan	perlu	
diperkenalkan.	Hal	ini	bisa	dilakukan	
melalui	kegiatan	edukasi	kesehatan	dan	
mendorong	perilaku	pencegahan	krisis.

a. Advokasi Untuk 
Pencegahan

	 Ketika	tingkat	bahaya	tinggi	
dan	kemarahan	masyarakat	
rendah,	tugas	komunikasi	
risiko	adalah	memeringatkan	
masyarakat	akan	adanya	risiko	
serius,	tanpa	menimbulkan	
kepanikan.	

Contoh:	Cakupan	imunisasi	rendah	
pada	balita	karena	pengetahuan	
masyarakat	tidak	memadai	serta	
adanya	rumor-rumor	terkait	
kepercayaan	dan	efek	samping	
imunisasi.	Atau	kesadaran	rendah	dalam	
menerapkan	3M	(memakai	masker,	
mencuci	tangan,	menjaga	Jarak)

Pada	situasi	ini	fungsi	komunikasi	
risiko	diarahkan	untuk	memberikan	
advokasi	pada	para	pejabat	daerah	
dan	pendidikan	kepada	masyarakat	
melalui	kader-kader	kesehatan.

 b. Pengendalian 
Keresahan Publik

	 Ketika	tingkat	bahaya	rendah	dan	
kemarahan	masyarakat	tinggi,	
tugas	komunikasi	risiko	adalah	
meyakinkan	dan	menenangkan	
masyarakat	yang	marah	atau	
panik	secara	berlebihan	tentang	
risiko	yang	sebenarnya	kecil/
rendah.

Contoh:	Saat	awal	beredarnya	flu	
burung	tersebar	banyak	hoaks	 dan	
kurang	 klarifikasi	 dari	pejabat	
berwenang. 	 Saat	itu,	masyarakat	takut	
mengonsumsi	daging	unggas	dan	ayam.	
Komunikasi	risiko	harus	dilakukan	untuk	
mengklarifikasi	rumor-rumor	yang	tidak	
benar	dan	memulihkan	kepercayaan	
bahwa	memakan	daging	unggas	dan	
ayam	adalah	aman.

c. Komunikasi Krisis
	 Saat	tingkat	bahaya	tinggi	

dan	kemarahan	masyarakat	
juga	tinggi,	tugas	komunikasi	
risiko	adalah	membantu	
masyarakat	yang	kesal	atau	
panik	untuk	mengatasi	risiko	
serius	dengan	pesan	“Kita	akan	
menyelesaikannya	bersama”.

Contoh:	Saat	terjadi	tsunami	di	Aceh.	
Masyarakat	panik	dan	marah	sementara	
bahaya	gempa	dan	tsunami	susulan	
mengintai.	Komunikasi	risiko	dilakukan	
untuk	memberikan	informasi	terpercaya	
secara	terus	menerus	dan	memberikan	
pesan-pesan	yang	menggugah	
kepercayaan	terhadap	sistem	
penyelamatan	yang	dilakukan.	
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Gambar 2.2. Unsur-Unsur Penting dalam Komunikasi Risiko6

2.3  Unsur-Unsur Penting dalam Komunikasi Risiko

Publik	menerima,	menafsirkan,	dan	mengevaluasi	pesan	sebelum	

mengambil	 tindakan.	 Centers	 for	 Disease	 Control	 and	 Prevention	

(CDC),	US	Department	of	Health	and	Human	Resources	menekankan	

pentingnya	 memperhatikan	 unsur-unsur	 komunikasi	 risiko	 sebagai	

berikut:

a.	 Ketepatan	informasi	dan	kecepatan	penyampaian.

	 	 Lembaga	 yang	 pertama	 memberikan	 informasi	 akan	

dianggap	 sebagai	 sumber	 informasi	 utama.	 Tanggapan	 cepat	

menunjukkan	 ada	 sistem	 yang	 diterapkan	 dan	 tindakan	 yang	

sesuai	sedang	diambil.	Namun	kecepatan	memberikan	informasi	

atau	 tanggapan	 bukan	 berarti	 mengorbankan	 keakuratan	 atau	

ketepatan	 informasi.	 Informasi	 yang	 di	 kemudian	 hari	 diralat,	

justru	akan	mengurangi	kredibilitas.	Seyogyanya,	informasi	harus	

berdasarkan	 data	 dan	 fakta,	 serta	 dibawakan	 oleh	 juru	 bicara	

kompeten,	 misal	 dari	 segi	 jabatan,	 pengetahuan,	 pendidikan,	

atau	 pengalaman	 dalam	 isu	 terkait.	Apabila	 tidak	 ada	 informasi	

atau	tanggapan	cepat,	publik	mungkin	kehilangan	kepercayaan	

pada	kemampuan	organisasi	untuk	merespons	dan	akan	beralih	

ke	sumber	lain	yang	kurang	kredibel.
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b.	 Empati	dan	keterbukaan.

	 	 Empati	bisa	dirasakan	publik	apabila	si	pembawa	pesan	dan	

isi	 pesan	 menunjukkan	 kepedulian,	 ketulusan,	 komitmen,	 dan	

dedikasi.	Selain	itu	pesan	dan	si	pembawa	pesan	harus	dipercaya,	

jujur,	 dan	 terbuka.	 Bukan	 berarti	 harus	 memberikan	 seluruh	

informasi	 namun	 harus	 dianggap	 tidak	 menutupi	 fakta.	 Hal	 ini	

bisa	 diraih	 dengan	 menjalankan	 komunikasi	 dua	 arah	 antara	 si	

pembawa	pesan	dan	publik	yang	dituju.	Pemilihan	saluran	media	

berperan	dalam	menunjukkan	empati	dan	keterbukaan	pembawa	

dan	 isi	 pesan.	 Misalnya	 konferensi	 pers	 atau	 acara	 temu	 warga	

yang	 memungkinkan	 dialog	 dua	 arah,	 televisi	 memungkinkan	

publik	menyaksikan	ketulusan	dan	dedikasi	saat	pembawa	pesan	

berada	di	tengah-tengah	korban	bencana.

2.4. Cara Intervensi Perilaku

Ada	 berbagai	 cara	 untuk	 mengubah	 perilaku.	 Salah	 satunya	

adalah	 dengan	 3E 	 yaitu	 education, engineering, enforcement.	 Teori	

education, engeenering, enforcement (3E ) menerangkan	 kombinasi		

pendekatan	 yang	 bisa	 dilakukan	 untuk	 memengaruhi	 perubahan	

perilaku	khalayak	sasaran:

a. Education	 atau	 upaya	 mendidik	 khalayak	 sasaran	 lewat	

penyampaian	 pesan	 dan	 informasi	 sehingga	 dari	 tidak	 tahu	

menjadi	 tahu	 tentang	 adanya	 risiko	 ancaman	 bahaya.	 Misalnya,	

pemberian	edukasi	 tentang	pentingnya	vaksinasi	COVID-19	dan	

pilihan-pilihan	yang	tersedia.

b. Engineering atau	 rekayasa.	 Contoh,	 dalam	 konteks	 pencegahan	

dan	 pengendalian	 penyakit	 COVID-19	 saat	 ini,	 rekayasa	 dapat	

berbentuk	modifikasi	atau	pengaturan	tertentu	agar	masyarakat	

tidak	berkerumun,	tetap	menjaga	jarak,	atau	tetap	di	rumah	saja,	

sebagaimana	 yang	 dilakukan	 dengan	 cara	 memberikan	 tanda	

silang	 di	 tempat	 duduk	 dan	 Pembatasan	 Sosial	 Berskala	 Besar	

(PSBB)	yang	dilakukan	di	beberapa	daerah	di	Indonesia.	



Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan16

c. Enforcement atau	penegakkan	disiplin	dan/atau	hukum	terhadap	

pengaturan	 atau	 ketentuan	 yang	 telah	 ditetapkan	 pemerintah.	

Contoh,	apabila	ada	individu	atau	sekelompok	masyarakat	yang	

tidak	patuh	menjalankan	protokol	kesehatan,	dapat	dikenai	sanksi	

(denda	 atau	 hukuman	 sosial).	 Dengan	 demikian	 akan	 diperoleh	

pembelajaran	 dan	 efek	 jera	 bagi	 masyarakat	 yang	 melanggar	

aturan.



BAB 3
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KOMUNIKASI RISIKO
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Agar	 dapat	 merencanakan	 dan	 melaksanakan	 komunikasi	
risiko	 untuk	 penanggulangan	 krisis	 kesehatan,	 maka	 penting	
untuk	 mengetahui	 situasi	 kesehatan	 secara	 keseluruhan	 termasuk	
berbagai	 ancaman	 bencana,	 dasar	 hukum,	 pendanaan,	 dan	 struktur	
kelembagaannya.

3.1. Situasi Kebencanaan dan Kesehatan di Indonesia 

3.1.1. Situasi Kebencanaan

Bencana	 adalah	 peristiwa	 atau	 rangkaian	 peristiwa	 yang	
mengancam	 dan	 mengganggu	 kehidupan	 dan	 penghidupan	
masyarakat	yang	disebabkan	oleh	faktor	alam	dan/atau	faktor	non-
alam	 maupun	 faktor	 manusia,	 sehingga	 mengakibatkan	 timbulnya	
korban	 jiwa	 manusia,	 kerusakan	 lingkungan,	 kerugian	 harta	 benda,	
dan	dampak	psikologis.

Bencana alam	 ialah	 bencana	 yang	 diakibatkan	 peristiwa	 alam.	
Indonesia	 adalah	 negara	 kepulauan	 terbesar	 di	 dunia	 dengan	 lebih	
dari	17,000	pulau	dan	terletak	di	titik	pertemuan	dua	cincin	vulkanik	
paling	aktif	 (Cincin	Api	Pasifik	dan	Sabuk	Alpide)	serta	tiga	 lempeng	
tektonik	(Indo-Australia,	Eurasia,	Pasifik)	dengan	lebih	dari	167	gunung	
api	yang	aktif.	Selain	itu,	Indonesia	memiliki	iklim	tropis	dengan	curah	
hujan	 cukup	 tinggi,	 sehingga	 membuat	 Indonesia	 rentan	 terhadap	
berbagai	 bencana	 alam	 seperti	 tsunami,	 likuifaksi	 tanah,	 gunung	
meletus,	gempa	bumi,	dan	banjir,	baik	dalam	skala	nasional	maupun	
daerah.		

BAB 3

Manajemen
Komunikasi Risiko

3
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Bencana sosial	adalah	bencana	yang	diakibatkan	oleh	manusia.	
Dengan	 populasi	 lebih	 dari	 240	 juta,	 Indonesia	 merupakan	 negara	
berpenduduk	 tertinggi	 ke	 empat	 di	 dunia	 dengan	 beragam	 suku	
bangsa,	 bahasa,	 dan	 agama.	 Karena	 itu,	 Indonesia	 rawan	 terhadap	
bencana	sosial	yang	biasanya	dikemas	sebagai	pertentangan	antara	
Suku,	Agama,	Ras,	dan	Antargolongan	(SARA).

Bencana non-alam	 adalah	 bencana	yang	 diakibatkan	 peristiwa	
non-alam.	 Letak	 Indonesia	yang	 strategis	 di	 antara	 dua	 benua,	Asia	
dan	 Australia,	 dengan	 banyak	 pintu	 masuk	 negara	 menyebabkan	
lalu	lintas	transportasi	dan	mobilitas	yang	tinggi	dari	manusia,	hewan	
dan	 tanaman.	 Perubahan	 iklim	 juga	 meningkatkan	 munculnya	
penyakit	 menular	 baru	 (emerging)	 dan	 penyakit	 menular	 lama	 yang	
muncul	kembali	 (re-emerging)	dan	semua	ini	menambah	kerentanan	
Indonesia	 terhadap	 bencana	 non-alam	 biologi	 terutama	 wabah	
penyakit.	Bencana	non-alam	potensial	lainnya	termasuk	bahaya	yang	
terkait	 dengan	 masalah	 nuklir	 dan	 kimia,	 karena	 Indonesia	 sebagai	
negara	 industri	 juga	 memiliki	 tiga	 reaktor	 nuklir	 dan	 ribuan	 industri	
yang	menggunakan	bahan	kimia	dan	bahan	radio	aktif.

Ketiga	 jenis	bencana	di	atas	yaitu	bencana	alam,	bencana	non-
alam,	 dan	 bencana	 sosial	 harus	 dihadapi	 Indonesia	 dan	 semuanya	
menimbulkan	 tantangan	 yang	 unik	 untuk	 kesehatan	 masyarakat	
Indonesia.

3.1.2.  Situasi Kesehatan

Gambar 3.1. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang 
Meresahkan Dunia (KKMMD)
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Indonesia	 telah	 mengalami	 berbagai	 kasus	 krisis	 kesehatan,	
seperti	kasus	Avian	Influenza	pada	2005-2018	yang	menyebabkan	168	
kematian	dari	200	kasus	(CFR	84%),	kasus	cVDPV1	yang	terjadi	di	Papua	
tahun	2018,	dan	Middle	East	Respiratory	Syndrome	Coronavirus	(MERS	
CoV)	 tahun	 2013	 walaupun	 tidak	 terkonfirmasi.	 Selain	 itu,	 beberapa	
bencana	alam	juga	telah	menimbulkan	kejadian	luar	biasa	di	bidang	
kesehatan,	misalnya	Kejadian	Luar	Biasa	(KLB)	malaria	di	Kecamatan	
Gunungsari,	Kabupaten	Lombok	Barat	pascagempa	Juli	2018	dengan	
137	orang	terinfeksi	malaria,	termasuk	ibu	hamil	dan	anak-anak.

Saat	 ini,	 Indonesia	 menghadapi	 beban	 ganda	 pelayanan	
kesehatan.	Yaitu,	upaya	penanggulangan	penyakit	menular	(emerging	
dan	re-emerging)	belum	selesai,	sementara	morbiditas,	mortalitas,	dan	
disabilitas	 akibat	 penyakit	 tidak	 menular	 semakin	 meningkat,	 seperti	
penyakit	jantung	dan	diabetes.	

Pengalaman	dengan	pandemi	COVID-19	menunjukkan,	penyakit	
ini	 ternyata	 berakibat	 buruk	 pada	 pasien	 yang	 memiliki	 penyakit	
penyerta	yang	termasuk	dalam	kategori	penyakit	tidak	menular	atau	
biasa	 disebut	 komorbid.	 Karena	 itu	 dalam	 penanggulangan	 krisis	
kesehatan	tidak	bisa	dipisahkan	antara	penyakit	menular	dan	penyakit	
tidak	 menular.	 Keduanya	 mempunyai	 andil	 dalam	 krisis	 kesehatan	
masyarakat.

3.1.3.  Status Keadaan Darurat Krisis Kesehatan

Status	 keadaan	 darurat	 bencana	 di	 Indonesia	 dikategorikan	
dalam	dua	tingkat	yaitu	status	bencana	nasional	dan	bencana	daerah.	
Penentuan	 status	 keadaan	 darurat	 bencana	 untuk	 tingkat	 nasional	
ditetapkan	oleh	presiden,	 tingkat	provinsi	oleh	gubernur,	dan	tingkat	
kabupaten/kota	oleh	bupati/walikota.

Penetapan	 status	 keadaan	 darurat	 bencana	 ditentukan	 setelah	
melalui	identifikasi	terhadap:	

•	 Jumlah	korban
•	 Kerugian	harta	benda
•	 Kerusakan	sarana	dan	prasarana
•	 Cakupan	luas	wilayah	yang	terkena	bencana
•	 Dampak	sosial	ekonomi	yang	ditimbulkan
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Penetapan	 status	 keadaan	 darurat	 krisis	 kesehatan	 dilakukan	
oleh	 menteri	 untuk	 status	 keadaan	 darurat	 krisis	 kesehatan	 tingkat	
nasional;	kepala	dinas	kesehatan	provinsi	untuk	tingkat	provinsi;	dan	
kepala	 dinas	 kesehatan	 kabupaten/kota	 untuk	 tingkat	 kabupaten/
kota.	 Ketika	 presiden,	 gubernur,	 atau	 bupati/walikota	 menetapkan	
status	 keadaan	 darurat	 bencana,	 status	 darurat	 krisis	 kesehatan	
otomatis	berlaku.

3.1.4.  Ancaman Krisis Kesehatan Akibat Bencana 

Setiap	 ancaman	 bahaya	 dapat	 mengakibatkan	 risiko	 krisis	
kesehatan	yang	berbeda	dan	bila	tidak	ditangani	dapat	menimbulkan	
krisis.	 Contoh,	 bencana	 alam	 seperti	 banjir	 atau	 gempa	 dapat	
mengakibatkan	 krisis	 kesehatan	 pada	 masyarakat	 terdampak	 yang	
tinggal	 di	 tempat	 pengungsian.	 Penyakit	 menular	 seperti	 COVID-19	
dapat	 dengan	 cepat	 menyebar	 di	 tempat	 pengungsian	 bila	 tidak	
diantisipasi	dan	dapat	menimbulkan	krisis	kesehatan.

Tabel 3.1. Penyakit Menular yang dapat Menimbulkan Wabah13

•	 Kolera
•	 Pes
•	 DBD
•	 Campak
•	 Polio
•	 Difteri
•	 Pertusis
•	 Rabies
•	 Malaria
•	 Avian	Influenza/H5N1

•	 Antraks
•	 Leptospirosis
•	 Hepatitis
•	 Influenza	A	baru/H1N1	(Pandemi	2009)
•	 Meningitis
•	 Yellow Fever
•	 Cikungunya
•	 Penyakit	menular	lainnya	yang	

menimbulkan	wabah	yang	ditetapkan	
oleh	Menteri	Kesehatan

Selain	 penyakit	 menular,	 bencana	 non-alam	 lain	 juga	 dapat	
mengakibatkan	 penyakit	 tidak	 menular	yang	 tetap	 harus	 ditentukan	
risiko	 krisis	 kesehatannya.	 Misalnya,	 terjadi	 kebocoran	 pipa	 kimia	 di	
suatu	 lokasi	 yang	 mencemari	 sumur	 masyarakat	 dan	 menimbulkan	
keracunan.	Dengan	mengetahui	risiko	krisis	kesehatan	yang	mungkin	
terjadi,	maka	dapat	direncanakan	komunikasi	risiko	yang	tepat	sesuai	
konteks	yang	dihadapi.
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3.1.5. Siklus Krisis Kesehatan

Setelah	 mengetahui	 jenis	 dan	 status	 bencana	 atau	 krisis	
kesehatan,	perlu	diketahui	tentang	Siklus	Krisis	Kesehatan	yang	terdiri	
atas	tiga	tahap	sebagai	berikut:

a. Tahap Prakrisis Kesehatan
	 Penanggulangan	pada	tahap	prakrisis	kesehatan	meliputi	upaya	

pencegahan	dan	mitigasi,	serta	kesiapsiagaan.

b. Tahap Tanggap Darurat Kesehatan
	 Penanggulangan	 pada	 tahap	 tanggap	 darurat	 krisis	 kesehatan	

ditujukan	 untuk	 merespons	 seluruh	 kondisi	 kedaruratan	 secara	
cepat	 dan	 tepat	 guna	 menyelamatkan	 nyawa,	 mencegah	
kecacatan	 lebih	 lanjut,	 dan	 memastikan	 program	 kesehatan	
berjalan	 dengan	 terpenuhinya	 standar	 minimal	 pelayanan	
kesehatan.

c. Tahap Pascakrisis Kesehatan
	 Penanggulangan	 pada	 tahap	 pascakrisis	 kesehatan	 ditujukan	

untuk	 mengembalikan	 kondisi	 sistem	 kesehatan	 seperti	 pada	
kondisi	 prakrisis	 kesehatan	 serta	 membangun	 kembali	 kondisi	
yang	lebih	baik	(build back better)	dan	aman	(safe).

Komunikasi	 risiko	 akan	 mengikuti	 di	 setiap	 siklus	 dari	 krisis	
kesehatan,	mulai	dari	prakrisis,	tanggap	darurat,	maupun	pascakrisis.	
Yang	 membedakan	 komunikasi	 risiko	 dalam	 setiap	 tahapan	 ialah	
strategi	 komunikasi	 risikonya,	 termasuk	 pesan,	 sasaran,	 dan	 saluran	
komunikasi.

Gambar 3.2. Siklus Krisis Kesehatan
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Gambar 3.3. Hal yang Penting Dilakukan dalam Manajemen Risiko

Pada	 2017,	 Indonesia	 mengajukan	 diri	 secara	 sukarela	 untuk	
melakukan	JEE	guna	menilai	kapasitas	inti	negara	dalam	mencegah,	
mendeteksi,	 dan	 merespons	 wabah	 penyakit,	 pandemi	 global,	
serta	 kedaruratan	 nuklir,	 biologi,	 dan	 kimia	 secara	 independen,	
baik	 ancaman	 tersebut	 berasal	 dari	 alam,	 disengaja,	 maupun	 tidak	
disengaja.	Kapasitas	inti	dalam	JEE	dibagi	dalam	empat	kategori	yakni:	
1)	pencegahan,	2)	deteksi,	3)	respons,	dan	4)	ancaman	IHR	lainnya	yaitu	
pintu	masuk	negara,	kimia,	dan	nuklir.	Komunikasi	risiko	adalah	salah	
satu	area	teknis	dan	berada	di	bawah	kategori	respons.

Pada	Agustus	dan	November	2020,	serta	Februari	2021,	Indonesia	
juga	telah	melakukan	 Intra-Action Review	 (IAR)	dan	monitoring	untuk	
penanggulangan	COVID-19	di	Indonesia.	IAR	adalah	tinjauan	kualitatif	
multi	 sektor	 secara	 komprehensif	 atas	 tindakan	 yang	 dilakukan	
dalam	 menanggapi	 keadaan	 darurat	 yang	 sedang	 berlangsung.	
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ialah	 meningkatkan	 komunikasi	 risiko,	 pemantauan	 rumor,	 klarifikasi	
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menyampaikan	 pesan-pesan	 utama	 pencegahan	 COVID-19,	 seperti	
melalui	SMS blast,	televisi,	radio,	dan	media	sosial,	serta	meningkatkan	
pelibatan	masyarakat	sebagai	agen	perubahan	dalam	menyampaikan	
pesan-pesan	utama	COVID-19.	
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Sesuai	 Lima	 Pilar	 WHO,	 kapasitas	 komunikasi	 risiko	 yang	
dievaluasi	dalam	JEE	adalah:	

a.	 Sistem	komunikasi	risiko.
b.	 Koordinasi	internal	dan	dengan	mitra.
c.	 Komunikasi	publik.
d.	 Pelibatan	masyarakat	yang	terdampak.
e.	 Penanganan	 persepsi,	 perilaku	 berisiko,	 dan	 informasi	 yang	

salah.

Sistem	 komunikasi	 risiko	 menjadi	 kapasitas	 pertama	 yang	
dievaluasi,	 termasuk	 struktur	 organisasi,	 rencana	 komunikasi	 risiko	
yang	ditinjau	dan	diperbarui	secara	berkala	untuk	berbagai	ancaman	
bahaya	 dan	 multi	 sektor,	 focal point, pendanaan, serta	 kapasitas	
sumber	daya	manusia	yang	memadai.

3.2.1. Sistem Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis 

Kesehatan

Menurut	 Undang-Undang	 Nomor	 24	 Tahun	 2007	 tentang	
Penanggulangan	Bencana,	pemerintah	pusat	dan	daerah	merupakan	
penanggung	 jawab	 dalam	 penyelenggaraan	 penanggulangan	
bencana	untuk	bencana	alam,	non-alam,	dan	sosial.	Pemerintah	pusat	
membentuk	Badan	Nasional	Penanggulangan	Bencana	(BNPB)	yang	
bertanggung	jawab	kepada	presiden,	sedangkan	pemerintah	daerah	
membentuk	 Badan	 Penanggulangan	 Bencana	 Daerah	 (BPBD)	 yang	
bertanggung	jawab	kepada	kepala	daerah	masing-masing.	

Hubungan	 kelembagaan	 antara	 BNPB	 dengan	 kementerian/
instansi	pemerintah	lainnya	dalam	penanggulangan	bencana	bersifat	
koordinasi	antara	kementerian	dan	lembaga,	serta	dilakukan	melalui	
sistem	 klaster.	 Kementerian	 Kesehatan	 termasuk	 dalam	 klaster	
kesehatan.		

Perka	 BNPB	 Nomor	 03	 Tahun	 2016	 tentang	 Sistem	 Komando	
Penanganan	 Darurat	 Bencana	 telah	 memasukkan	 informasi	 dan	
humas	 di	 struktur	 Organisasi	 Pos	 Komando	 Penanganan	 Darurat	
Bencana	tingkat	nasional	dan	daerah.	
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Struktur	 organisasi	 untuk	 komunikasi	 terus	 berkembang	 dan	
Kementerian	 Kesehatan	 sesuai	 dengan	 PMK	 Nomor	 75	 Tahun	 2019	
telah	menetapkan	sistem	informasi	penanggulangan	krisis	kesehatan.	
Di	dalamnya,	komunikasi	menjadi	bagian	penting	dan	ditangani	oleh	
Tim	 Promosi	 Kesehatan	 yang	 bertugas	 menyelenggarakan	 upaya	
promosi	 kesehatan,	 namun	 belum	 memberikan	 penekanan	 pada	
komunikasi	risiko.

Bagan	 Sistem	 Informasi	 Struktur	 Klaster	 Kesehatan	 Nasional	
dapat	dilihat	pada	Lampiran	1.	

Hubungan	antara	pusat	dan	daerah	dalam	penanggulangan	krisis	
kesehatan	 terlihat	 dalam	 Struktur	 Organisasi	 Penanggulangan	 Krisis	
Kesehatan	 Akibat	 Bencana.	 Struktur	 organisasi	 ini	 menggambarkan	
Kementerian	Kesehatan	aktif	membantu	mengoordinasikan	bantuan	
kesehatan	 yang	 diperlukan	 daerah	 yang	 mengalami	 krisis	 dan	
masalah	kesehatan	lain,	dengan	Pusat	Krisis	Kesehatan	(PKK)	sebagai	
pelaksana	koordinasi.

Gambar 3.4. Struktur Organisasi Penanggulangan 
Krisis Kesehatan Akibat Bencana18
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Koordinasi	 dan	 fungsi	 komunikasi	 risiko	 semakin	 jelas	 dalam	
Keputusan	 Menteri	 Kesehatan	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 HK.01.07/	
MENKES/	209/2020	tentang	Tim	Koordinasi	Kewaspadaan	Nasional	
Corona	 Virus	 Disease-19	 Bidang	 Kesehatan,	 khususnya	 tentang	
Incident	 Management	 System	 (IMS)	yang	 secara	 jelas	 memasukkan	
komunikasi	risiko	dan	pelibatan	masyarakat	dalam	struktur	organisasi	
IMS.

Bagan	 IMS,	 koordinasi,	 fungsi,	 dan	 tugas	 unit-unit	 terkait	 di	
Kementerian	 Kesehatan	 berdasarkan	 SK	 Menteri	 Nomor	 HK.01.07/
MENKES/209/2020	dapat	dilihat	pada	Lampiran	2.	

Melihat	 perkembangan	 struktur	 organisasi	 untuk	 sistem	
informasi	 di	 tingkat	 nasional	 yang	 telah	 memasukkan	 komunikasi	
risiko,	pemerintah	daerah	 juga	perlu	menentukan	dan	memasukkan	
komunikasi	 risiko	 pada	 struktur	 penanggulangan	 krisis	 kesehatan	 di	
daerah	masing-masing.

3.2.2.  Dasar Hukum dan Pendanaan

Dasar hukum

Sebagai	 tindak	 lanjut	 dari	 JEE,	 Indonesia	 telah	 menerbitkan	
Instruksi	 Presiden	 Nomor	 4	 Tahun	 2019	 tentang	 Peningkatan	
Kemampuan	dalam	Mencegah,	Mendeteksi,	dan	Merespons	Wabah	
Penyakit,	Pandemi	Global,	dan	Kedaruratan	Nuklir,	Biologi,	dan	Kimia	
pada	17	Juni	2019.	

Instruksi	 Presiden	 ini	 mengamanatkan	 tugas	 dan	 tanggung	
jawab	 kementerian/lembaga	 terkait	 sampai	 ke	 pemerintah	 provinsi	
dan	 kabupaten/kota	 dalam	 aspek	 teknis	 dan	 manajemen	 untuk	
pencegahan	 serta	 pengendalian	 keadaan	 kedaruratan	 kesehatan	
masyarakat,	wabah,	dan	epidemi.	Dalam	Instruksi	Presiden	tersebut,	
komunikasi	 risiko	 menjadi	 salah	 satu	 dari	 sejumlah	 kapasitas	 yang	
harus	ditingkatkan.

Indonesia	juga	telah	mengembangkan	dan	mengimplementasikan	
Rencana	Aksi	Nasional	untuk	Ketahanan	Kesehatan	Indonesia	(RANKK	
Indonesia)	 2020-2024	 secara	 multisektor	 untuk	 implementasi	 IHR	
(2005),	termasuk	area	teknis	komunikasi	risiko.
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Untuk	menangkal	hoaks	di	dunia	maya,	penyebar	hoaks	dikenai	
sanksi	hukum	yang	berlaku	sesuai	Undang-Undang	Nomor	19	Tahun	
2016	tentang	Informasi	dan	Transaksi	Elektronik.

Berbagai	 landasan	 hukum	 yang	 lebih	 lengkap	 terkait		
kebencanaan,	 krisis	 Kesehatan,	 daninformasi	 dapat	 dilihat	 pada	
Lampiran	3.

Pendanaan

Terkait	pendanaan,	aspek	ketahanan	kesehatan	telah	dimasukkan	
ke	 dalam	 konsep	 teknokratis	 RPJMN	 2020-2024	 dan	 PMK	 Nomor	 21	
Tahun	2020	tentang	Rencana	Strategis	Kementerian	Kesehatan	Tahun	
2020-2024.	Hal	Ini	menunjukkan	komitmen	kuat	pemerintah	Indonesia	
menjadikan	 ketahanan	 kesehatan	 sebagai	 bagian	 integral	 dari	
ketahanan	 nasional.	 Komunikasi	 risiko	 adalah	 bagian	 dari	 ketahanan	
kesehatan.

CHECKLIST MANAJEMEN KOMUNIKASI RISIKO YA TIDAK

1.	 Apakah	sudah	menentukan	ancaman	bahaya	
yang	akan	dihadapi?

2.	 Apakah	sudah	menentukan	krisis	kesehatan	
yang	mungkin	terjadi	akibat	ancaman	bahaya	
di	atas?

3.	 Adakah	pelaksana	atau	unit	yang	menangani	
komunikasi	risiko?

4.	 Apakah	struktur	organisasi	dan	alur	informasi	
penanggulangan	krisis	kesehatan	atau	bencana	
sudah	memasukkan	komunikasi	risiko	dan	
pelibatan	masyarakat	di	dalamnya?	

5.	 Apakah	sumber	pendanaan	tersedia	untuk	
komunikasi	risiko?

6.	 Apakah	sudah	dilakukan	simulasi	untuk	menguji	
struktur	dan	alur	informasi?	

7.	 Bila	simulasi	sudah	dilakukan,	apakah	bisa	
berjalan	dengan	baik?	Lakukan	perbaikan	yang	
diperlukan	setelah	simulasi.
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BAB 4

PERENCANAAN STRATEGI
KOMUNIKASI RISIKO
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Perencanaan	 strategi	 komunikasi	 risiko	 terutama	 melibatkan	

penilaian	 dan	 evaluasi	 kegiatan	 intervensi	 untuk	 meningkatkan	

kesadaran	publik	serta	mempengaruhi	perilaku	sebelum,	selama,	dan	

setelah	krisis	kesehatan.	Sebaiknya,	perencanaan	strategi	komunikasi	

risiko	 dilakukan	 jauh	 sebelum	 terjadinya	 krisis	 kesehatan,	 dan	

merupakan	 proses	 berkelanjutan	 dengan	 fokus	 pada	 kesiapsiagaan	

serta	respons.	Perencanaan	harus	peka	terhadap	kebutuhan	khalayak	

sasaran/target audience,	partisipatif,	responsif	terhadap	konteks,	dan	

memasukkan	umpan	balik	dari	kelompok	masyarakat	yang	terdampak.

Strategi	 merupakan	 pendekatan	 secara	 keseluruhan	 yang	

berkaitan	dengan	pelaksanaan	gagasan,	 perencanaan,	 dan	 eksekusi	

sebuah	 aktivitas	 dalam	 kurun	 waktu	 tertentu.	 Strategi	 komunikasi	

risiko	 mempertimbangkan	 situasi,	 pesan	 yang	 ingin	 	 disampaikan,	

khalayak	 sasaran,	 reaksi	 yang	 diharapkan,	 dan	 tindakan	 yang	

diinginkan	 sebagai	 hasil	 dari	 interaksi.	 Strategi	 komunikasi	 risiko	

didasarkan	pada	bukti	(misalnya	data	penelitian	atau	informasi	akurat),	

berfokus	mendapatkan	hasil,	dan	memungkinkan	partisipasi	khalayak	

sasaran.	

BAB 4

Perencanaan Strategi
Komunikasi Risiko

4
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Gambar 4.1 Langkah-langkah Perencanaan Strategi Komunikasi Risiko
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untuk aspek komunikasi 
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4.1.   Analisis Situasi Komunikasi risiko

Hal	 pertama	 yang	 harus	 dilakukan	 adalah	 mengumpulkan	

data	 diikuti	 analisis	 terhadap	 situasi	 yang	 memengaruhi	 strategi	

komunikasi	risiko	yang	akan	dilakukan.	Terdapat	berbagai	cara	untuk	

melakukannya:	

a. Secara lengkap dan menyeluruh (paling baik)

•	 Lakukan	 reviu	 hasil	 penelitian	 survei	 yang	 ada	 untuk	 melihat	
jenis	bencana	dan	risiko	krisis	kesehatan	yang	dihadapi,	serta	
tingkat	 pengetahuan	 dan	 kesadaran	 masyarakat	 terhadap	
risiko	krisis	kesehatan	tersebut.

•	 Diskusikan	 dengan	 tim	 teknis	 penanganan	 bencana	 untuk	
mendengar	pengalaman	mereka.

•	 Ajak	organisasi	lokal	untuk	berbagi	pengalaman	dari	kegiatan	
komunikasi	 kesehatan	 yang	 dilakukan	 dengan	 masyarakat	

lokal.

b. Secara cepat dan sederhana

	 Apabila	data	tidak	ada,	sedangkan	untuk	mengadakan	penelitian	

survei	dinilai	terlalu	lama	atau	mahal,	sangatlah	dibenarkan	untuk	

menggunakan	 metode	 yang	 lebih	 cepat,	 sederhana,	 dan	 biaya	

terjangkau.	 Dengan	 catatan,	 metode	 itu	 mampu	 memberikan	

informasi	 (atau	 bukti)	 yang	 dibutuhkan	 agar	 kegiatan	 dapat	

terencana	dengan	baik.

	 			Contoh	metode	tersebut	meliputi:

• Pengamatan (observasi)
	 Mengunjungi	 sejumlah	 tempat	 pelayanan	 kesehatan	

seperti	 puskesmas	 atau	 posyandu	 untuk	 mengamati	 proses	
komunikasi	dan	pemberian	informasi.

• Wawancara
	 Wawancara	 dengan	 khalayak	 sasaran	 di	 puskesmas	 atau	
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Fokus dari pelaksanaan pengumpulan data awal ini ialah 

analisis situasi tentang aspek-aspek komunikasi dalam 

penanganan risiko krisis kesehatan.

Setelah	data	didapat,	penting	untuk	bersama-sama	tim	lain	(tim	

nonkomunikasi,	 seperti	 tim	 teknis	 penanganan	 bencana,	 tim	 teknis	

kesehatan,	 kementerian	 terkait,	 dan	 relawan)	 untuk	 menganalisis	

temuan	 dan	 melakukan	 analisis	 SWOT	 (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats).	 Metode	 ini	 akan	 membantu	 memahami	

kekuatan	dan	kelemahan	yang	ada	serta	mengidentifikasi	peluang	dan	

ancaman	untuk	tindakan	komunikasi	apa	pun	di	masa	depan.	Penting	

untuk	mencatat	daftar	SWOT	di	bawah	setiap	judul	agar	terlihat	secara	

visual	di	papan	atau	kertas	untuk	membantu	memperjelas	pola	pikir	

dan	memprioritaskan	tindakan.

posyandu	dan	menanyakan	pengetahuan	serta	jenis	informasi	
yang	 diperoleh	 dan	 yang	 dibutuhkan	 khalayak	 sasaran.	
Selain	 itu	 juga	 bisa	 mewawancari	 petugas	 kesehatan	 untuk	
mendapatkan	 gambaran	 tentang	 pengetahuan	 dan	 saran	
mereka	tentang	proses	komunikasi	yang	tepat	untuk	khalayak	
sasaran	di	lokasi	tersebut.

• Diskusi kelompok terfokus
	 Melakukan	 diskusi	 dengan	 khalayak	 sasaran	 atau	 kader	

kesehatan	dengan	mengajukan	sejumlah	pertanyaan	tertentu	
yang	telah	disusun	sebelumnya	kepada	mereka.

Jangan	lupa	untuk	menyesuaikan	analisis	dengan	situasi	tahapan	
ancaman	 bencana	yang	 akan	 dihadapi,	 sehingga	 tujuan	 komunikasi	
risiko	sesuai	dengan	konteks	yang	dihadapi.	
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Contoh	Analisis	SWOT	Vaksinasi	COVID-19	

Strengths (Kekuatan)

•	 Para	tenaga	medis	aktif,	termotivasi,	dan	terlatih	dalam	memberikan	
berbagai	vaksinasi.

•	 Tenaga	 promosi	 kesehatan	 mempunyai	 hubungan	 baik	 dengan	
masyarakat	 serta	 mampu	 memberikan	 informasi	 dan	 komunikasi	
dengan	terampil.

•	 Tersedia	call center	(di	tingkat	lokal	dan	nasional)	untuk	pengaduan	
dan	permintaan	informasi.

Weaknesses (Kelemahan)

•	 Para	 tenaga	 medis	 dan	 promosi	 kesehatan	 hanya	 tahu	 sedikit	
tentang	kelemahan	dan	tingkat	keamanan	vaksinasi	COVID-19.

•	 Tidak	 ada	 materi	 pendidikan	 dan	 informasi	 tentang	 vaksinasi	
COVID-19	yang	tersedia.

Opportunities	(Peluang)

•	 Para	 kepala	 desa	 tertarik	 untuk	 terlibat	 dalam	 upaya	 edukasi	
masyarakat	jika	diberi	pedoman	tentang	bagaimana	mereka	dapat	
membantu.

•	 Tingkat	 penggunaan	 media	 sosial	 seperti	 Facebook	 sangat	 tinggi	
karena	internet	lancar	dan	baik.

•	 Khalayak	sasaran	 juga	mempunyai	grup	WhatsApp	dengan	kader	
kesehatan,	 sehingga	 informasi	 dapat	 dengan	 cepat	 dan	 mudah	
dibagikan.

Threats (Ancaman)

•	 Ada	isu	yang	beredar	di	masyarakat	tentang	ketidakamanan	vaksin	
COVID-19	 karena,	 katanya,	 vaksin	 dikembangkan	 secara	 terburu-
buru	dan	murah.
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4.2.  Analisis Stakeholder (Pemangku Kepentingan)

Stakeholder	 atau	 pemangku	 kepentingan	 ialah	 semua	 individu,	
kelompok	 masyarakat,	 lembaga,	 atau	 komunitas	 yang	 memiliki	
hubungan	 dan	 kepentingan	 terhadap	 komunikasi	 risiko	 untuk	
penanggulangan	krisis	kesehatan. 

Dalam	tahap	awal	perencanaan,	perlu	membuat	pemetaan	siapa	
saja	 yang	 terlibat	 dan	 memiliki	 kepentingan	 terhadap	 pengelolaan	
komunikasi	risiko	dengan	membuat	daftar	semua	pihak	yang	terlibat	
langsung	 dan	 tidak	 langsung	 terhadap	 ancaman	 krisis	 kesehatan.	
Termasuk	 pihak	 yang	 menolong,	 menangani	 krisis	 kesehatan,	 dan	
juga	pihak-pihak	yang	terkena	dampak	krisis	kesehatan.	Lalu	lakukan	
analisis	untuk	dapat	mengenali:

a.	 Mitra	yang	selama	ini	biasa	diajak	kerja	sama.

b.	 Calon	mitra	baru	yang	bisa	diajak	kerja	sama.

c.	 Khalayak	sasaran	yang	akan	dituju	(akan	dibahas	lebih	detail	
pada	Sub	Bab	4.4).

TIPS MENGANALISIS SITUASI KOMUNIKASI RISIKO

1.	 Mengkaji	 ketersediaan	 materi-materi	 komunikasi	 risiko	 yang	
telah	ada	dan	yang	masih	kurang.

2.	 Mengkaji	 kapasitas	 komunikasi	 tingkat	 nasional	 dan	 daerah	
(individu	dan	sumber	daya).	

3.	 Mengkaji	 sistem	 informasi	 dan	 saluran	 informasi	 yang	 efektif,	
misalnya	ketersediaan	internet	dan	ketersediaan	hotline.

4.	 Norma	masyarakat	dan	norma	yang	berlaku	di	kalangan	keluarga,	
teman	sebaya,	serta	pasangan	sering	kali	menjadi	faktor	utama	
pertimbangan	 individu	 dalam	 mengadopsi	 pengetahuan	 dan/
atau	perilaku	baru.	Misalnya	norma	bahwa	pencari	nafkah	utama	
mengambil	 semua	 keputusan	 termasuk	 keputusan	 menjalani	
vaksinasi	COVID-19.

5.	 Apakah	tersedia	sistem	pemantauan	berita/isu	media	dan	media	
sosial,	seperti	media monitoring?
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d.	 Mereka	yang	berkepentingan	tapi	mungkin	malah	dianggap	
menghalangi.

e.	 Berkepentingan	tapi	tidak	penting	untuk	diajak	kerjasama.

Dengan	membuat	pemetaan	dan	analisis	pemangku	kepentingan,	
diharapkan	 semua	 individu,	 kelompok	 masyarakat,	 lembaga,	 dan	
komunitas	 yang	 harus	 dilibatkan	 tidak	 	 terlewatkan.	 Perhatian	 juga	
penting	 diberikan	 pada	 kelompok	 khusus,	 misalnya	 warga	 difabel	
dan	 kelompok	 minoritas.	 Lewat	 analisis	 ini	 bisa	 dipilih	 pemangku	
kepentingan	untuk	kerja	sama,	khalayak	sasaran,	dan	siapa	yang	tidak	
terlalu	penting	untuk	diajak	kerja	sama	atau	dituju.	

Contoh:	

Terjadi	krisis	kesehatan	di	Desa	X,	penduduk	desa	 itu	diare	dan	
muntah-muntah,	 sedangkan	 penduduk	 Desa	 Y	 dan	 Z	 tidak	 diare	
maupun	 muntah-muntah.	 Maka,	 daftar	 pemangku	 kepentingan	
mencakup:	 Kepala	 Desa	 X,	 Kepala	 Adat	 Desa	 X,	 pemuka	 agama	
Desa	Z	yang	mempunyai	keluarga	di	Desa	X,	Ketua	Komunitas	Lansia	
Desa	X,	penduduk	di	Desa	X	yang	terkena	diare,	Kepala	Puskesmas,	
sopir	 ambulans	 yang	 hanya	 bisa	 sampai	 Desa	 Y,	 Dompet	 Dhuafa,	
perusahaan	 swasta	yang	 ada	 di	 Desa	 X,	 penduduk	yang	 tidak	 diare	
dan	 muntah-muntah,	 Palang	 Merah	 Indonesia,	 media	 (wartawan),	
penegak	hukum	setempat,	dan	lain-lain.

			Dari	daftar	diatas,	bisa	dibuat	pemetaan	sebagai	berikut:

•	 Mitra	pemangku	kepentingan:	Kepala	Desa	X,	Kepala	Adat	Desa	X,	
Dompet	Dhuafa,	media,	pemuka	agama	Desa	Z,	Kepala	Puskesmas,	
penegak	hukum	setempat,	Ketua	Komunitas	Lansia	Desa	X.

•	 Khalayak	 sasaran:	 Penduduk	 Desa	 X	 yang	 diare	 dan	 muntah-
muntah.

Calon	 mitra	 pemangku	 kepentingan	 yang	 dipilih	 untuk	 bekerja	
sama	 akan	 bervariasi	 tergantung	 pada	 situasi,	 kebutuhan,	 dan	
lokasi.	Yang	penting,	mitra	yang	dipilih	akan	membantu	memastikan	
kesuksesan	 strategi	 komunikasi	 risiko.	 Harus	 juga	 diperhatikan,	 bila	
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situasi	 berkembang	 dari	 prakrisis	 menjadi	 situasi	 tanggap	 darurat,	
analisis	pemangku	kepentingan	perlu	ditinjau	ulang.

4.3. Tujuan Komunikasi Risiko

Tujuan	 komunikasi	 risiko	 ialah	 menginformasikan	 pada	
masyarakat,	terutama	khalayak	sasaran,	tentang	risiko	kesehatan	yang	
dihadapi,	sehingga	berdasarkan	informasi	tersebut	khalayak	sasaran	
dapat	mengambil	keputusan	untuk	melakukan	perilaku	pencegahan	
dan	perlindungan	dari	krisis	kesehatan	tersebut.

Agar	 khalayak	 sasaran	 mengadopsi	 atau	 mengubah	 perilaku,	
harus	 dipikirkan	 tujuan	 akhir	 secara	 spesifik.	 Perilaku	 khusus	 apa	
yang	 diinginkan	 dari	 berbagai	 kelompok	 khalayak	 sasaran	 untuk	
memastikan	tujuan	tercapai?	

Perencanaan	 kegiatan	 komunikasi	 risiko	 strategis	 mensyaratkan	

tujuan	 komunikasi	 harus	 rinci,	 terukur,	 tepat	 sasaran,	 dan	 sesuai	

konteks	berdasarkan	batasan	waktu	tertentu.	

			Dengan	kata	lain,	tujuan	komunikasi	harus	SMART,	yaitu:

•	 Specific :		Jangan	terlalu	umum,	harus	jelas	dan	spesifik				
			perilaku	yang	dituju.

•	 Measurable :		Terukur	dampak	keberhasilannya.

•	 Accurate :		Perilaku	yang	diharapkan	dilakukan	secara	tepat							
			oleh	khalayak	sasaran.	

•	 Relevant :		Sesuai	dengan	kebutuhan	khalayak	sasaran.

•	 Time	Frame :		Jelas	kapan	batasan	waktunya.

Contoh:		

Untuk	mencegah	lonjakan	jumlah	penderita	COVID-19,	para	turis	

lokal	 diharapkan	 menaati	 ketentuan	 3M	 (menjaga	 jarak,	 memakai	

masker,	mencuci	tangan	pakai	sabun)	saat		berkunjung	ke	Bali	pada	

liburan	akhir	tahun	2020.	
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•	 Specific		 :		 Komunikasi	ditujukan	secara	khusus	kepada		
	 para	turis	lokal	yang	akan	berlibur	ke	Bali	di		 	
	 akhir	tahun	2020.

•	 Measurable		 :		 Terukur	dengan	menghitung	jumlah	turis	lokal		
	 yang	terpapar	COVID-19	sebelum	dan	sesudah		
	 liburan	akhir	tahun	ke	Bali.

•	 Accurate	 :		 Langkah-langkah	3M	(menjaga	jarak,		 	
	 memakai	masker,	mencuci	tangan	pakai	sabun).

•	 Relevant  :		 Pesan	penerapan	3M	sesuai	kebutuhan	agar		
	 	tidak	tertular	COVID-19	dan	mudah		 	 	
	 dilaksanakan	turis	lokal.

•	 Time Frame :		 Masa	liburan	akhir	tahun	2020.

Harus	 diingat	 bahwa	 perubahan	 tujuan	 akan	 mengubah	

keseluruhan	 strategi.	 Semakin	 spesifik	 tujuan,	 semakin	 baik	 pula	

penentuan	 strategi	 komunikasi	 risiko.	 Hal	 yang	 sangat	 perlu	

dipastikan	 ialah	perubahan	perilaku	apa	yang	 ingin	dicapai.	Di	Tabel	

4.1	ada	beberapa	contoh	tujuan	komunikasi	di	tiap	tahap	Siklus	Krisis	

Kesehatan.
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Tabel 4.1. Contoh Tujuan Komunikasi Risiko
pada Tiap Siklus Krisis Kesehatan

Siklus 
Krisis Tujuan dan Strategi

Tujuan Komunikasi 
Khusus

SMART (Specific, 
Measurable, Accurate, 
Relevant, Time Frame)

Indikator Pencapaian

Prakrisis •	 Penyadaran	
tentang	
kemungkinan	
krisis	kesehatan

•	 Pendidikan	
tentang	
kesehatan

•	 Advokasi	untuk	
membangun	
sistem	
komunikasi	
risiko	di	unit-unit	
strategis

•	 Terlaksananya	
peningkatan	
kapasitas	
komunikasi	risiko	
bagi	tenaga	
kesehatan	di	
Puskesmas

Pertemuan	2	kali	
dengan	Bupati	dan	
Kepala	Dinkes	untuk	
membicarakan	sistem	
komunikasi	di	daerah	
selama	Januari-Februari	
2021.

Pelatihan	6	kali	(dua	
bulan	sekali)	oleh	Team	
Komunikasi	Publik	
tentang	komunikasi	
risiko	kepada	
tenaga	kesehatan	
di	Puskesmas	di	
kabupaten/kota	antara	
Januari	-	Desember	
2021.

Sebanyak	85%	Kepala	
Dinkes	memberikan	
komitmen	berupa	
alokasi	dana	dan	
sumber	daya	untuk	
tahun	2021.

Sebanyak	80%	
tenaga	kesehatan	
di	puskesmas	di	
Kabupaten/Kota	
mendapat	pelatihan/
orientasi	komunikasi	
risiko	(terutama	bidan,	
perawat,	petugas	
gizi,	petugas	promosi	
kesehatan,	dan	
petugas	sanitasi)	pada	
tahun	2021

•	 Perubahan	
perilaku	agar	
waspada

•	 Pendidikan	
tentang	potensi	
bencana

•	 Sosialisasi

•	 Mitigasi

•	 Merencanakan	
serta	
menyepakati	
peran	dan	
tanggung	
jawab	kegiatan	
komunikasi	risiko	
melalui	SOP

Pertemuan	
dengan	bupati	dan	
kepala	dinkes	di	
kabupaten/kota	
untuk	membicarakan	
kesiapan	sistem	
komunikasi	di	daerah	
untuk	pencegahan	dan	
kesiapsiagaan	tahun	
2021.

514	kabupaten/kota	
menerbitkan	regulasi/	
kebijakan	atau	rencana	
kontingensi	terkait	
kesiapan	komunikasi	
risiko	untuk	krisis	
kesehatan	pada	tahun	
2022	yang	di	dalamnya	
mengatur	elemen	
advokasi	kebijakan,	
kampanye,	komunikasi	
publik,	dan	pelibatan	
masyarakat.	



Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan 41

Siklus 
Krisis Tujuan dan Strategi

Tujuan Komunikasi 
Khusus

SMART (Specific, 
Measurable, Accurate, 
Relevant, Time Frame)

Indikator Pencapaian

Tanggap	
darurat

•	 Perubahan	
perilaku	
menekan	risiko

•	 Membangun	
kepercayaan

•	 Merestorasi	
kepercayaan

•	 Menggugah	
kerja	sama

•	 Memperkuat	
kerja	sama	
Puskesmas

Konferensi	pers	setiap	
hari	oleh	juru	bicara	
di	tingkat	nasional	
kepada	seluruh	publik	
Indonesia	untuk	
memberikan	informasi	
terkini	tentang	krisis	
kesehatan	akibat	
bencana	yang	sedang	
terjadi.

Kepala	dinkes	
melakukan	pertemuan	
tatap	muka	di	rumah	
sakit	untuk	memberikan	
dukungan	dan	
semangat	pada	tenaga	
kesehatan	dan	staf	
pendukung,	tiap	pagi.

Sebanyak	75	
konferensi	pers	telah	
dilakukan	dalam	kurun	
3	bulan	terjadinya	
tanggap	darurat,	
dan	dihadiri	oleh	
80%	wartawan	yang	
diundang.

Sebanyak	75	
pertemuan	tatap	muka	
dilakukan	di	rumah	
sakit	dalam	kurun	
3	bulan	terjadinya	
tanggap	darurat,	
pertemuan	dihadiri	
80%	tenaga	kesehatan	
dan	staf	pendukung.

Pasca	
krisis

•	 Memberikan	
informasi	dan	
pendidikan	
untuk	
pemulihan	
situasi

Gubenur	bersama	
kepala	dinkes	
memberikan	
pendidikan	tentang	
perilaku	pencegahan	
krisis	kesehatan	yang	
dihadapi	secara	berkala,	
misal	setahun	sekali.

Telah	terlaksana	5	
kali	acara	disertai	
konferensi	pers	
tentang	upaya	
pencegahan	krisis	
kesehatan,	dan	dihadiri	
80%	staf	tenaga	
kesehatan	puskesmas	
provinsi	dan	daerah.

•	 Perubahan	
perilaku	untuk	
mencegah	
penyebaran	
virus

Dinas	kesehatan	
tingkat	provinsi	dan	
kabupaten/kota	
memberikan	sosialisasi	
tentang	hidup	bersih	
dan	pentingnya	
mencuci	tangan	pakai	
sabun	sebelum	makan	
setiap	kuartal	tahun	
2021.

Telah	terlaksana	4	kali	
sosialisasi	hidup	bersih	
dan	pentingnya	cuci	
tangan	pakai	sabun	
kepada	masyarakat	
oleh	dinkes	provinsi/
kabupaten/kota	
selama	2021.
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4.4. Identifikasi Khalayak Sasaran

Khalayak	 sasaran	 ialah	 individu/kelompok yang perlu dituju 

sesuai	prioritas	masalah	dan	sasaran	yang	telah	ditetapkan.	Identifikasi	

khalayak	 sasaran	 dapat	 dilakukan	 dengan	 pengelompokan	 sebagai	

berikut:

•	 Geografi	(letak	wilayah)	

•	 Demografi	(usia,	gender,	pendidikan)	

•	 Sosiografi	(status	sosial	dan	ekonomi)	

•	 Psikografi	(gaya	hidup,	nilai,	kepercayaan,	opini,	sikap)	

Setelah	 analisis	 situasi,	 analisis	 pemangku	 kepentingan,	
dan	 menetapkan	 tujuan	 komunikasi,	 sekarang	 saatnya	 untuk	

memprioritaskan	khalayak	sasaran.	

Contoh:	

Program	 vaksinisasi	 COVID-19	 kepada	 seluruh	 penduduk	 di	
Indonesia,	 dengan	 frekuensi	 2	 kali	 vaksinasi	 di	 fasilitas	 kesehatan,	
sesuai	jadwal.	

a.	 Cobalah	untuk	menilai	kelompok	masyarakat	mana	yang	paling	
penting	untuk	mencapai	tujuan	ini?	Ini	disebut	khalayak	sasaran	
primer.	

b.	 Siapa/kelompok	 mana	 yang	 dapat	 memengaruhi	 khalayak	
sasaran	 primer	 secara	 langsung?	 Ini	 disebut	 khalayak	 sasaran	
sekunder.	

c.	 Siapa/lembaga	 apa	 yang	 secara	 tidak	 langsung	 memengaruhi	
perilaku	 khalayak	 sasaran	 primer?	 Ini	 disebut	 khalayak	 sasaran	
tersier.	
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Dari	analisis	contoh	diatas,	bisa	didapat	khalayak	sasaran	seperti	
di	bawah	ini:

a. Khalayak sasaran  primer

•	 Penduduk	rentan	berusia	60	tahun	keatas
•	 Ibu	dan	ayah	si	anak

b. Khalayak sasaran sekunder

•	 Petugas	kesehatan

•	 Para	pemimpin	lokal

•	 Pemuka	agama	lokal

•	 Kelompok	wanita	setempat,	kelompok	masjid	atau	gereja,	dan	
lain-lain	

•	 Para	influencer	media	sosial

•	 Para	penyebar	hoaks

c. Khalayak sasaran tersier

•	 Media	yang	memberitakan	tentang	pentingnya	vaksin

•	 Asosiasi	profesional	(misalnya	asosiasi	dokter)

•	 Pemerintah	sebagai	pemberi	vaksin	secara	gratis

•	 Organisasi	masyarakat	yang	tidak	mendukung	vaksinasi
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Tabel 4.2. Contoh Mengidentifikasi Khalayak Sasaran 
untuk Imunisasi di Desa X

Khalayak Sasaran 
Primer:

Khalayak Sasaran 
Sekunder:

Khalayak Sasaran 
Tersier: 

Ibu	dan	Ayah		
si	Anak

Bidan,	Kader,	Dokter	
Puskesmas,	Pemuka	
Agama	Kepala	desa

MUI,	Kepala	Dinkes,	
Bupati

Geograf 
(letak	wilayah)	

Jalan	X	yang	
terletak	di	Desa	XY,	
sebelah	sungai

Desa	XY	yang	terletak	di	
Kecamatan	XYZ

Kabupaten	XYZZ

Demografi
(usia,	gender,	
pendidikan,	
agama,	
adakah	yang	
berkebutuhan	
khusus)

Usia	15-25	tahun	
memiliki	balita,	
perempuan	dan	
laki-laki,	pendidikan	
SMA
Mayoriitas	
beragama	Islam

Usia	20-40	tahun	
perempuan	dan	laki-
laki,	pendidikan	sekolah	
kebidanan,	dokter,	
madrasah
Mayoriitas	beragama	islam

Usia	40-60	tahun
perempuan	dan	laki-
laki,	berpendidikan	
Universitas,
beragama	mayoritas	
Islam	tapi	banyak	juga	
agama	lain

Tidak	tahu	tentang	
anak	berkebutuhan	
khusus	

Mengetahui	dan	peduli	
terhadap	warga	desa	
yang	buta,	lumpuh	dan	
memiliki	balita	yang	harus	
diimunisasi

Mengetahui	dan	peduli	
terhadap	10	warga	
kecamatan/	kabupaten	
yang	berkebutuhan	
khusus	dan	memiliki	
balita

Sosiograf
(status	sosial	
dan	ekonomi,	
pekerjaan)	

Menengah	bawah
Petani/Nelayan

Menengah
Bidan/Dokter	Puskesmas
Lulusan	Madrasah,	UIN

Menengah	atas
Kepala	DinKes
Kepala	MUI
yang	membuat	
kebijakan	untuk	seluruh	
kabupaten

Psikografi
(gaya	hidup,
nilai,	opini,	dan
siapa	yang	
diajak	diskusi/	
didengar	
pendapatnya)

Kumpul	dengan	
keluarga,	dapat	
info	dari	obrolan,	
televisi,	radio,	temu	
warga

Dapat	info	dari	Dinkes,	
televisi,	koran,	senang	
olahraga,	diskusi	lewat	
whatsApp, Facebook

Dapat	info	dari	
Kemenkes,	MUI	Pusat,	
Gubenur	lewat	Zoom 
dan	perjalanan	dinas,	
menonton	TV,	radio,	
baca	selebaran,	baca	
Facebook

•	 Peduli	pada	
kesehatan	anak	

•	 Taat	pada	ajaran	
agama

•	 Peduli	dan	wajib	jaga	
kesehatan	anak-anak	
desa	dan	warga	desa

•	 Taat	pada	ajaran	agama

Peduli	dan	wajib	jaga	
kesehatan	anak-anak	
kabupaten	dan	provinsi

Mendengar	rumor	
bahwa	imunisasi	
tidak	halal	dan		
anak	panas	setelah	
disuntik

•	 Mendengar	rumor	bahwa	
imunisasi	tidak	halal	dan	
ada	efek	samping.

•	 Larangan	dari	kepala	
agama

•	 Kesulitan	menjangkau	
pasien	karena	jarak	
terpencil

Mendengar	rumor	
bahwa	imunisasi	tidak	
halal,	ada	efek	samping,	
kepercayaan	bahwa	
anak	menjadi	autis,	
imunisasi	dianggap	
mahal,	layanan	sulit	
diakses

Tetangga,	Kader,	
Bidan,	Ustaz

Dinkes,	NU,	
Muhammadiyah,	Bupati

MUI,	Lembaga	
Kesehatan	NU,	
Kementerian	Kesehatan,	
WHO

Lembar	kerja	kosong	untuk	mengidentifikasi	khalayak	sasaran	dapat	dilihat	
pada	Lampiran	4.
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4.5.  Pengembangan Pesan Kunci

Setelah	 mengidentifikasikan	 khalayak	 sasaran,	 langkah	
selanjutnya	ialah	mengembangkan	pesan,	yaitu	apa yang ingin dan 

perlu dikomunikasikan dengan khalayak sasaran sehingga tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai.

Pesan	 kunci	 ialah	 pesan-pesan	 utama	 yang	 disampaikan	 oleh	
pemberi	pesan	untuk	diingat	dan	dilaksanakan	oleh	khalayak	sasaran.	
Pesan	 kunci	 dapat	 merupakan	 panduan	 utama	 yang	 didiskusikan	
antara	 pemberi	 pesan	 dan	 khalayak	 sasaran	 untuk	 meningkatkan	
pemahaman	 dan	 mempererat	 hubungan	 keduanya	 dalam	
berkomunikasi	menuju	perubahan	perilaku.

Peran	pesan	ialah	mengisi	kekosongan	(gap)	antara	perilaku	saat	
ini	dan	perilaku	yang	diinginkan,	dengan	mendorong	tindakan	antara	
(in-between)	yang	diperlukan.	Pesan	kunci	berfungsi	sebagai	panduan	
utama	 menyusun	 konten	 seluruh	 materi	 komunikasi	 baik	 tertulis,	
verbal,	maupun	audio	visual.	

Agar	 dapat	 melihat	 kejelasan	 dan	 kesinambungan	 pesan	 yang	
akan	 disampaikan,	 sebaiknya	 dilakukan	 pemetaan	 pesan	 seperti	
berikut:

Tabel 4.3. Lembar Kerja Pemetaan Pesan

Khalayak sasaran kunci:

Topik:

PESAN 1 PESAN 2 PESAN 3

PESAN UTAMA

Informasi	
Pendukung	a

Informasi	
Pendukung	b

Informasi	
Pendukung	c
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TIPS MENGEMBANGKAN PESAN KUNCI

1.	Buat	daftar	tiga	hal/isu	kesehatan	yang	benar-benar	perlu	diketahui,	
dipertimbangkan,	 dan	 dipikirkan	 publik.	 Ketiga	 hal	 tersebut	 akan	
menjadi	pesan	kunci.

2.	Pastikan	pesan	utamanya:
•	Ringkas	 :	cobalah	untuk	menghindari	jargon	dan	akronim.	
•	Aktif	 :	gunakan	kalimat	aktif	di	setiap	kalimat.	
•	Positif	 :	bicarakan	tentang	apa	yang	dapat	dilakukan,	bukan	apa		 	

	 		yang	tidak		dapat	di	lakukan.	
•	Singkat	 :	satu	kalimat	yang	mudah	diingat,	dan	mudah	diucapkan.	
•	Spesifik	 :	membahas	tantangan	dan	ditujukan	pada	khalayak		 	

	 		sasaran	tertentu.	
3.	Batasi	informasi	teknis	dan	data	dalam	pesan	utama.	Gunakan	

informasi	teknis	untuk	meyakinkan	atau	membantu	menjelaskan	
tindakan	yang	perlu	dilakukan.

4.	Perbarui	pesan	seiring	perkembangan	situasi	bencana	atau	jika	
perhatian	publik	berubah.

5.	Ingat	bahwa	pesan	harus	dapat	meningkatkan	kepercayaan	dan	
menyentuh.

Konsistensi	dan	kejelasan	pesan	yang	mudah	dipahami	sangatlah	
penting	 agar	 tercipta	 kepercayaan	 (trust).	 Oleh	 karena	 itu	 penting	
untuk	dipelajari	apakah	sudah	tersedia	pesan	kunci	untuk	komunikasi	
risiko	yang	dikembangkan	di	tingkat	nasional,	bila	sudah	tersedia	cara	
penyampaian	 pesan	 kunci	 di	 tingkat	 daerah	 dapat	 dikembangkan	
sesuai	 konteks	 lokal	 (adat,	 norma)	 daerah	 tanpa	 mengubah	 arti	 dan	
inti	sari	pesan	kunci.	

Isu-isu	lokal	dapat	bervariasi	dari	satu	komunitas	atau	daerah	ke	
daerah	lainnya,	namun	pesan	kunci	di	tingkat	lokal	harus menguatkan 

pesan kunci nasional	 dengan	 mempertimbangkan	 kebiasaan	 dan	
bahasa		setempat.
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Nasional

Kabupaten A

Kabupaten B

#Mencuci	tangan	pakai	sabun	#Memakai	masker	#Menjaga	jarak

#Cuci	tangan	pake	sabun	
#Tutup	mulut	dan	hidung	kalau	keluar	rumah	#Jaga	jarak	satu	lengan	#Ngopi	di	rumah	aja

#Cuci	tangan #Masker	kanggo	kabeh	#Ora	mulih #Jarak	adoh	munging	omah

Pada	 contoh	 di	 atas	 terlihat	 bagaimana	 pesan	 kampanye	
komunikasi	risiko	nasional	diadaptasi	sesuai	situasi	daerah.	Di	daerah	
A	mungkin	butuh	penjelasan	lebih	kontekstual,	sementara	daerah	B	
lebih	efektif	apabila	pesan	disampaikan	dalam	bahasa	daerah.

Apabila	 diperlukan,	 adaptasi	 pesan	 utama	 agar	 dapat	 lebih	
dimengerti	 khalayak	 sasaran	 di	 daerah	 bisa	 menggunakan	 lembar	
kerja	sebagai	berikut:

Gambar 4.2 Contoh Adaptasi Pesan Kunci Nasional di Tingkat Daerah

Tabel 4.4. Lembar Kerja Adaptasi Pesan

Khalayak 
Sasaran

Pesan Utama
(Arahan 

Nasional/ 
Program)

Saluran Media
(luring, daring, 

konferensi  pers, 
dll)

Materi 
Penyampaian

Adaptasi Pesan
(sesuai format, 

budaya, atau bahasa) 
Tanpa Mengubah 

Makna Pesan Utama
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BNPB	 dan	 Kementerian	 Kesehatan	 telah	 membuat	 berbagai	
pesan	yang	terkait	dengan	berbagai	bencana.	Sehingga,	ketika	terjadi	
krisis	 kesehatan	 yang	 sesuai,	 pesan-pesan	 tersebut	 bisa	 menjadi	
rujukan	untuk	mengembangkan	pesan	kunci.

Berikut beberapa link untuk mengakses pesan-pesan terkait 
ancaman bencana:

1.	 KMK	 Nomor	 HK.01.07/MENKES/413/2020	 tentang	 Pedoman	
Pencegahan	 dan	 Pengendalian	 COVID-19	 untuk	 berbagai	
materi	 komunikasi	 termasuk	 pesan	 terkait	 penanganan	
COVID-19.

2. Website	Kemenkes:	kemkes.go.id,	untuk	berbagai	pesan	terkait	
krisis	 kesehatan	 seperti	 DBD,	 imunisasi,	 Avian	 Influenza,	 dan	
lain-lain.

3. Website	 BNPB:	 bnpb.go.id,	 menyediakan	 berbagai	 pedoman	
terkait	bencana	alam,	mulai	dari	banjir,	tanah	longsor,	tsunami,	
gunung	meletus,	dan	lain-lain.

4.6. Strategi Pendekatan Komunikasi Risiko

Agar	 komunikasi	 risiko	 untuk	 penanggulangan	 krisis	 kesehatan	
bisa	efektif,	perlu	pendekatan	yang	menyeluruh	dan	strategis	dengan	
mengombinasikan	 berbagai	 pendekatan	 sesuai	 tujuan,	 khalayak	
sasaran,	dan	pesan	yang	ingin	disampaikan.	Namun,	hal	ini	tidak	selalu	
dapat	dilakukan	karena	akan	tergantung	pada	beberapa	faktor	seperti	
kesesuaian	 dan	 efektifitas	 menjangkau	 khalayak	 sasaran	 (primer,	
sekunder),	tujuan	dan	jenis	pesan,	alat	komunikasi	yang	relevan,	mitra	
pelaksana	yang	ada,	dan	anggaran	yang	tersedia.	Yang	paling	penting	
dan	 harus	 diingat	 ialah,	 apa	 pun	 kombinasi	 pendekatan	 komunikasi	
yang	dipilih,	pesan	yang	disampaikan	harus	sama	dan	konsisten.	

Pendekatan	 yang	 strategis	 ialah	 cara	 intervensi	 komunikasi	
yang	 dikemas	 atau	 dibingkai	 dalam	 satu	 program	 atau	 kampanye	
dengan	 menyatukan	 berbagai	 intervensi,	 saluran,	 dan	 materi,	 serta	
menggabungkannya	 menjadi	 satu	 program	 untuk	 mencapai	 tujuan	
komunikasi.	Pendekatan	komunikasi	risiko	yang	strategis	bisa	berupa	
komunikasi	 publik	 yang	 dilakukan	 melalui	 pendekatan	 kehumasan,	
pelibatan	masyarakat,	advokasi,	promosi/acara,	dan	lain-lain.
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Merujuk	 pada	 kerangka	 strategi	 komunikasi	 risiko	 Five in Five	
(Lima	 dalam	 Lima)	 menurut	WHO,	dua strategi pendekatan utama	
yang	sebaiknya	digunakan	adalah:	

• Komunikasi publik melalui kehumasan

• Pelibatan masyarakat

Kedua	 strategi	 pendekatan	 tersebut	 akan	 dibahas	 lebih	 detail	

pada	Bab	5.

4.7.  Saluran Komunikasi

Dunia	 dan	 teknologi	 komunikasi	 telah	 berubah	 pesat	 dalam	
20	 tahun	 terakhir	 ini.	 Dari	 ketergantungan	 pada	 saluran	 komunikasi	
tradisional/lama	seperti	media	cetak	dan	media	penyiaran,	sekarang	
ada	 pilihan	 saluran	 komunikasi	 baru,	 termasuk	 internet	 dan	 ponsel	
pintar/smart phone.

Komunikasi	dapat	dikukan	melalui	dua	cara,	yaitu:

a.	 Komunikasi	langsung/tatap	muka.
	 Komunikasi	 tatap	 muka	 sangat	 bermanfaat	 untuk	 menjalin	

hubungan,	mendengarkan	kebutuhan	khalayak,	dan	mengurangi	
informasi	 yang	 salah.	 Komunikasi	 ini	 bisa	 dilakukan	 antara	 lain	
melalui	 forum	 pertemuan,	 sosialisasi,	 konseling,	 edutainment	
yang	memadukan	informasi	dan	hiburan,	pameran,	dan	kegiatan	
promosi.

b.	 Komunikasi	melalui	saluran.
	 Saluran	 komunikasi	 merupakan	 sarana	 atau	 kendaraan	 untuk	

menyampaikan	 pesan	 pada	 kelompok	 sasaran.	 Saluran	
komunikasi	dapat	dikategorikan	menjadi	tiga	saluran	utama,	yaitu:

•	 Media	 cetak,	 seperti	 koran,	 majalah,	 leaflet,	 dan	 media	 luar	
ruang	(papan	reklame,	baliho).	

•	 Media	penyiaran,	seperti	televisi	dan	radio.

•	 Media	internet/digital,	seperti	media	sosial	dan	website.

Kedua	 cara	 komunikasi	 tersebut	 memiliki	 kekuatan	 dan	
kelemahan	 masing-masing	 dan	 sering	 kali	 kita	 perlu	 menggunakan	
keduanya	 pada	 waktu	 bersamaan.	 Contoh,	 untuk	 daerah	 yang	
terpencil	 tanpa	 sambungan	 internet	 dan	 listrik	 terbatas,	 kombinasi	
komunikasi	langsung	dan	media	cetak	yang	dipilih.

Situasi	dan	berbagai	saluran	komunikasi	dapat	dilihat	di	Lampiran	5.	
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Paid media

Informasi	
disebarluaskan	
dengan	cara	
membayar	slot	
media	terpilih,	
baik	media	cetak	
(koran,	majalah),	
media	penyiaran	
(televisi,	radio),	
maupun	media	
digital	(online	dan	
media	sosial).

Earned media

Informasi	
dipublikasikan	
melalui	aktifitas	
kehumasan,	
misalnya	
peliputan	kegiatan	
bersama	media,	
wawancara	tokoh	
tertentu,	penulisan	
di	kolom	opini,	
dan	kunjungan	
ke	kantor	redaksi	
media	massa.

Shared media

Informasi	
disebarluaskan	
melalui	media	
sosial	seperti	
Facebook, 
Twitter, LinkedIn, 
Instagram, dan 
YouTube

Owned media

Informasi	
disalurkan	
melalui	saluran	
komunikasi	
yang	dikelola	
oleh	institusi/
pribadi,	misalnya	
situs/website	
Kementerian	
Kesehatan,	media	
sosial	pribadi	
(blog, podcast, 
YouTube).

Strategi Pemilihan Saluran Komunikasi

Dengan	banyaknya	pilihan	saluran	komunikasi,	pemilihan	saluran	
yang	 tepat	 menjadi	 penting.	 Strategi	 pemilihan	 saluran	 komunikasi	
sebaiknya	 bersifat	 holistik	 dan	 disesuaikan	 dengan	 tujuan,	 strategi,	
khalayak	 sasaran,	 jenis	 pesan,	 alat	 komunikasi	 yang	 relevan	 dan	
tersedia,	mitra	pelaksana	yang	ada,	serta	anggaran	yang	tersedia.

Disarankan	untuk	bekerja	dengan	penyedia	jasa	komunikasi	yang	
profesional,	 khususnya	 konsultan	 media,	 agar	 bisa	 mendapatkan	
strategi	pemilihan	saluran	komunikasi	yang	efektif	dan	efisien	untuk	
pelaksanaan	 komunikasi	 risiko.	 Namun	 yang	 paling	 penting	 ialah	
pesan	yang	disampaikan	harus	sama	dan	konsisten	di	semua	saluran	
komunikasi	yang	dipilih.

4.8. Merencanakan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Komunikasi	 risiko	 sebaiknya	 dilakukan	 serempak	 melalui	
berbagai	 pendekatan,	 oleh	 karena	 itu	 penting	 untuk	 memastikan	
agar	tenaga	yang	melakukan	komunikasi	risiko	mempunyai	kapasitas	
yang	 diperlukan	 sebelum	 melakukan	 komunikasi.	 Tenaga	 tersebut	
bisa	berupa	tenaga	kesehatan,	humas,	kader,	dan	lain-lain.	Berapa	hal	
yang	perlu	dipertimbangkan	dan	direncanakan	ialah:

Gambar 4.3 Penggunaan berbagai saluran komunikasi
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a.	 Mengadakan	 pelatihan	 yang	 diperlukan	 bagi	 anggota	 tim	
komunikasi	 risiko,	 tenaga	 kesehatan	 dan/atau	 tenaga	 di	
lapangan	 (kader,	 relawan),	 mulai	 dari	 tingkat	 pusat	 hingga	
kelurahan/desa,	 tentang	 konsep	 komunikasi	 publik	 melalui	
kehumasan,	 pelibatan	 masyarakat,	 pengenalan	 bencana,	
serta	 pengembangan	 rencana	 komunikasi	 risiko	 dalam	
rangka	pencegahan,	kesiapsiagaan,	dan	respons.		

b.	 Menyusun	mekanisme	penguatan	kapasitas	tim	komunikasi	
risiko	 termasuk	 tenaga	 lapangan.	 Mekanisme	 penguatan	
kapasitas	 dapat	 dilakukan	 secara	 berjenjang	 dari	 tingkat	
provinsi,	 kabupaten/kota,	 dan	 puskesmas	 untuk	 sebuah	
topik/tema	tertentu.	Jika	dibutuhkan,	unit	komunikasi	risiko/
pelibatan	 masyarakat	 di	 Kementerian	 Kesehatan	 dapat	
melakukan	 penguatan	 kapasitas	 langsung	 kepada	 petugas	
lapangan.

Tabel 4.5. Contoh Lembar Kerja Kebutuhan Pelatihan

Fungsi Pekerjaan

Keahlian 
Komunikasi 

yang 
Dibutuhkan

Pegawai/
Staf/

Kader/
Relawan

Tambahan 
Pelatihan

Sumber Daya 
Eksternal (misal 
pelatih, coach, 
narasumber)

Kepemimpinan	
(Leadership)

Pengembangan	
Pesan	

Media relations

Dasar-dasar	
Komunikasi

Membangun	
Kemitraan

Dasar-Dasar	
Komunikasi	
Risiko

Dan	lain-lain
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4.9.  Merencanakan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring	 dan	 evaluasi	 penting	 direncanakan	 sejak	 awal	 agar	
tim	 pelaksana	 komunikasi	 risiko	 memahami	 kegiatan	 yang	 penting	
untuk	 dilacak,	 bagaimana	 data	 akan	 dikumpulkan	 dan	 dianalisis,	
periode	monitoring	dan	evaluasi,	serta	bagaimana	rencana	perbaikan	
programnya	 (bila	 diperlukan)	 agar	 program	 bisa	 berjalan	 efektif.	
Penting	untuk	memutuskan	dan	memprioritaskan	kegiatan-kegiatan	
yang	 akan	 dimonitor	 karena	 sumber	 daya	 untuk	 memantau	 semua	
intervensi	kemungkinan	tidak	mencukupi.

Monitoring dan	evaluasi	akan	dibahas	lebih	detail	pada	Bab 7.

CHECKLIST PERENCANAAN STRATEGI

KOMUNIKASI RISIKO
YA TIDAK

1.	 Apakah	sudah	melakukan	pengumpulan	dan	
mereviu	data	sebagai	langkah	awal	analisis	
situasi?

2.	 Apakah	sudah	melakukan	analisis	SWOT	setelah	
memperoleh	data?

3.	 Apakah	sudah	memeriksa	ulang,	bahwa	fokus	
analisis	situasi	adalah	tentang	situasi	komunikasi?

4.	 Apakah	sudah	mengidentifikasi	calon	mitra	yang	
dapat	diajak	kerja	sama?

5.	 Apakah	tujuan	komunikasi	risiko	sudah	bersifat	
SMART	dan	disertai	indikator	keberhasilan?

6.	 Apakah	sudah	menentukan	khalayak	sasaran	
primer,	sekunder,	dan	tersier?

7.	 Apakah	pesan	lokal	sudah	mengikuti	panduan	
pesan	nasional?

8.	 Apakah	sudah	menentukan	pendekatan	strategi	
yang	dianggap	paling	efektif?		

9.	 Apakah	sudah	menentukan	pilihan	saluran	
komunikasi?

10.	 Apakah	sudah	menentukan	siapa	yang	harus	
mendapat	pelatihan	komunikasi	risiko?
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BAB 5

PENDEKATAN DALAM
KOMUNIKASI RISIKO
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Di	 era	 keterbukaan	 dan	 banyaknya	 informasi	 ini,	 masyarakat	
bisa	 mengakses	 berbagai	 informasi	 tentang	 isu-isu	 kesehatan	 tidak	
saja	 melalui	 komunikasi	 tatap	 muka,	 namun	 juga	 melalui	 berbagai	
media.	 Termasuk	 media	 sosial,	 internet,	 surat	 kabar,	 radio,	 televisi,	
dan	lain-lain.	Wartawan	bisa	menembus	tempat-tempat	terpencil	dan	
mengirimkan	secara	real-time	berita	dan	video	melalui	jaringan	satelit.	
Jurnalisme	 warga	 (citizen	 journalism)	 memungkinkan	 masyarakat	
untuk	 berbagi,	 mendengarkan,	 melihat,	 atau	 memberikan	 opini	
terhadap	isu	apa	pun	melalui	media	sosial.

Oleh	 karena	 itu,	 pemilihan	 pendekatan	 komunikasi	 untuk	
penyampaian	 pesan	 yang	 cepat,	 akurat,	 terpercaya,	 konsisten,	 dan	
strategis	 menjadi	 semakin	 penting.	 Dua	 strategi	 pendekatan	 utama	
yang	dibahas	dibawah	ini	adalah:	

•	 Komunikasi	publik	melalui	kehumasan

•	 Pelibatan	masyarakat	

Dalam	komunikasi	risiko,	kedua	pendekatan	tersebut	dijalankan	
secara	bersamaan	dan	saling	melengkapi	untuk	mengendalikan	krisis	

kesehatan.

5.1  Komunikasi Publik melalui Kehumasan

Menurut	PMK	Nomor	81	Tahun	2015,		komunikasi publik  adalah 

pertukaran pesan antara lembaga dan publiknya, baik internal 

maupun eksternal. Tugas-tugas	 komunikasi	 publik	 adalah	 sebagai	

berikut:

BAB 5

Pendekatan dalam
Komunikasi Risiko

5
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a.	 Mendengarkan	 dan	 memahami	 persepsi,	 kekhawatiran,	 dan	
ketakutan	publik.

b.	 Mengembangkan	 pesan-pesan	 yang	 membahas	 persepsi,	
kekhawatiran,	dan	ketakutan	publik	tersebut.	

c.	 Mengidentifikasi	saluran	yang	tepat	untuk	menyebarkan	pesan-
pesan	tersebut,	 termasuk	media	massa	melalui	konferensi	pers	
dan	 siaran	 pers,	 pengumuman	 dan	 iklan	 layanan	 masyarakat,	
poster,	dan	sarana	lainnya.	

d.	 Mengelola	 komunikasi	 melalui	 saluran	 media	 sosial	 tidak	
hanya	 untuk	 menyebarkan	 informasi,	 tetapi	 juga	 untuk	 secara	
aktif	 mendengarkan	 dan	 menanggapi	 keprihatinan	 publik	 dan	
memadamkan	rumor.	

e.	 Menunjuk,	melatih,	dan	mendukung	juru	bicara	yang	kredibel	dan	
efektif.	 Juru	 bicara	 tersebut	 akan	 menjadi	 wajah	 kementerian/
lembaga	atau	gugus	tugas,	yang	akan	memberikan	pembaruan	
informasi	 secara	 rutin	 untuk	 memastikan	 komunikasi	 yang	
transparan	dan	membangun	kepercayaan	publik.

Komunikasi	publik	bisa	dilakukan	lewat	beberapa	saluran	seperti	

media	 (misal	 iklan	 layanan	 masyarakat	 lewat	 televisi,	 radio,	 dan	

Youtube)	 serta	 dikombinasikan	 juga	 dengan	 kehumasan	 yang	 lebih	

cepat	dan	murah	sehingga	lebih	efektif.	Pedoman	ini	akan	membahas	

lebih	 dalam	 mengenai pendekatan komunikasi publik melalui 

kehumasan. 

Kehumasan	bekerja	sangat	erat	dengan	publik.	Berbagai	penelitan	

membuktikan,	penyampaian	komunikasi	publik	menggunakan	saluran	

kehumasan	 sangat	 efektif	 menghadapi	 berbagai	 ketidakpastian	

informasi	 dan	 hoaks	 yang	 bisa	 menghalangi	 perilaku	 keselamatan	

kesehatan	individu	dan	masyarakat.
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5.1.1. Peran, Fungsi, dan Tugas Kehumasan23

Peran	kehumasan	ialah	sebagai	perancang,	pengatur,	pelaksana,	

sekaligus	 pengevaluasi	 pelaksanaan	 publikasi	 dan	 komunikasi	

organisasi	 dengan	 publik,	 baik	 internal	 organisasi	 maupun	 eksternal	

(masyarakat	umum	maupun	pers).	Kehumasan	merupakan	lembaga	

dan/atau	individu	yang	melakukan	fungsi	manajemen	dalam	bidang	

komunikasi	serta	informasi	kepada	pemangku	kepentingan,	sehingga	

tercapai	citra	dan	reputasi	positif	lembaga	yang	diwakilinya.

Fungsi	 kehumasan	 ialah	 menjembatani	 kepentingan	 organisasi	

dengan	 publik	 yang	 berkaitan	 dengan	 publikasi	 dan	 komunikasi.	

Karena	 besar	 dan	 pentingnya	 fungsi	 hubungan	 masyarakat,	 maka	

humas	harus	mempunyai	akses	kepada	dan	merupakan	bagian	dari	

manajemen	tingkat	atas	(top management).

5.1.2. Aktivitas Kehumasan di Setiap Siklus Krisis Kesehatan 

Seperti	 yang	 telah	 dijelaskan	 pada	 bab-bab	 sebelumnya,	

perencanaan	 komunikasi	 risiko	 harus	 disesuaikan	 dengan	 siklus	

krisis	 kesehatan	 yang	 tengah	 dihadapi.	 Pada	 Tabel	 5.1	 terdapat	

beberapa	contoh	aktivitas	kehumasan	dalam	tiap	tahapan	yang	harus	

disesuaikan	dengan	tujuan	dan	strategi	komunikasi	risiko.
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Tabel 5.1 Contoh Aktivitas Kehumasan

Siklus 
Krisis 

Kesehatan

Tujuan 
Komunikasi

Risiko
Strategi Contoh Aktivitas Komunikasi Publik

Prakrisis	 •	 Mengkaji	tersedianya	sistem	pemantauan	berita,		
isu	media,	dan	media	sosial.

•	 Menjalin	hubungan	tepercaya	dengan	media	dan	mitra-
mitra	lainnya	sehingga	mereka	akan	membantu	saat	
terjadi	krisis.

•	 Siapkan	daftar	calon	juru	bicara.		

•	 Lakukan	persiapan	untuk	mengaktifkan	sistem	
komunikasi	kehumasan.

•	 Koordinasi	dengan	tim	komunikasi	dan	tim	teknis	
lainnya.

•	 Menyiapkan	strategi	komunikasi	dan	materi-materi	
dalam	mengatasi	ketidakpastian,	termasuk	pemantauan	
berita	dan	isu	di	media	massa	dan	media	sosial,	poin	
pembicaraan	bagi	pimpinan	dan	juru	bicara,	siaran	pers,	
temu	media,	materi	komunikasi,	informasi,	dan	edukasi	
(KIE)	dan	Frequently Asked Question	(FAQ),	dan	lain-lain.

•	 Pemantauan	media	tradisional	dan	digital	untuk	
mengetahui	aspirasi	dan	emosi	publik	terkait	ancaman	
bahaya.

Tanggap	
darurat

•	 Pilih	juru	bicara.

•	 Beri	tahu	semua	karyawan	tentang	siapa	juru	bicara	
yang	ditunjuk.

•	 Pastikan	calon	juru	bicara	telah	dilatih	untuk	
menghadapi	media.

•	 Kumpulkan	informasi	secara	berkesinambungan	
tentang	perkembangan	situasi	krisis	kesehatan.

•	 Kumpulkan	informasi	tentang	media	mitra,	
mengidentifikasi	tautan	saat	ini,	potensi	tautan	baru	
yang	dapat	dikembangkan	dan	audiensnya,	dll.

•	 Bagikan	rencana	komunikasi	kepada	orang-orang	yang	
relevan.	

•	 Sesuaikan	rencana	untuk	memastikannya	mencapai	
tujuan	yang	telah	ditentukan	dengan	baik	dalam	krisis	
ini.

•	 Kembangkan	informasi	latar	belakang	serta	
penyusunan	siaran	pers.	

•	 Kembangkan	materi-materi	kehumasan	seperti	lembar	
fakta,	poin	bicara,	video,	dll.

•	 Aktifkan	sistem	komunikasi	dua	arah	bagi	publik	seperti	
hotline, website,	tautan	khusus,	Twitter, dll.

•	 Koordinasi	dengan	tim	komunikasi	dan	tim	teknis	
lainnya.

Pasca
krisis

•	 Lalukan	evaluasi.

•	 Lakukan	edukasi	kepada	wartawan.
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Dari	contoh-contoh	di	atas,	terlihat	bahwa	tugas	kehumasan	ialah	

menyampaikan	informasi	kepada	publik.	Agar	penyampaian	informasi	

bisa	 konsisten,	 terarah,	 jelas,	 dan	 terkontrol,	 maka	 harus	 dilakukan	

lewat	satu	pintu	yakni	lewat	juru	bicara.

5.1.3.  Juru Bicara

Pemilihan	 dan	 penunjukkan	 juru	 bicara	 sangatlah	 penting	
karena	 juru	 bicara	 berperan	 mengendalikan	 informasi	 organisasi	
agar	 di	 kalangan	 masyarakat	 tidak	 terjadi	 kekacauan	 informasi	
kesimpangsiuran	 dan	 ketidakjelasan,	 serta	 mendorong	 masyarakat	
melakukan	 tindakan	 tepat	 untuk	 menghindari	 atau	 mengendalikan	
ancaman	 krisis	 kesehatan.	 Dalam	 konteks	 pemerintah,	 khususnya	
untuk	 isu	 penting	 seperti	 krisis	 kesehatan,	 juru	 bicara	 atau	 jubir	
diartikan	sebagai	pejabat	yang	berwenang	atau	yang	ditunjuk	untuk	
memberikan	informasi	kepada	masyarakat	melalui	berbagai	saluran,	
terutama	pers.

Juru	 bicara	 sebaiknya	 tidak	 berganti-ganti	 karena	 membangun	
hubungan	 baik	 serta	 kepercayaan	 dengan	 wartawan	 dan	 publik	
membutuhkan	 waktu	 panjang.	 Namun,	 kadang	 kala	 dibutuhkan	
beberapa	 juru	 bicara	 untuk	 menangani	 risiko	 krisis	 kesehatan.	
Misalnya,	 saat	 menghadapi	 ancaman	 bahaya	 tingkat	 nasional,	 krisis	
bencana	 yang	 besar,	 jarak	 wilayah	 yang	 berjauhan,	 atau	 karena	
bidang/organisasi	berbeda,	maka	bisa	ditunjuk	juru	bicara	utama	dan	
juru	bicara	pendukung	untuk	isu	terkait.	Yang	paling	penting,	para	juru	
bicara	harus	berkomunikasi	dan	membicarakan	hal/pesan	yang	sama.

Secara	umum	juru	bicara	dituntut	untuk	mempunyai	kompetensi	
sebagai	berikut:

•	 Dianggap	kredibel	dan	dipercaya	oleh	publik	

•	 Memiliki	pengetahuan	tentang	isu	

•	 Mempunyai	kewenangan	

•	 Mampu	bicara	dengan	efektif	

•	 Memahami	peraturan	dan	ketentuan	yang	berlaku	

•	 Bisa	menunjukkan	empati

•	 Telah	dilatih	dalam	komunikasi	menghadapi	media	dan	publik	
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Tugas	 utama	 juru	 bicara	 dalam	 kaitannya	 dengan	 krisis	
kesehatan	 ialah	 sebagai	 corong	 organisasi	 yang	 harus	 melakukan	
tugas	 komunikasi	 dengan	 publik,	 baik	 pada	 periode	 sebelum,	
selama,	maupun	pascakejadian,	 termasuk	bicara	di	hadapan	media,	
menghadiri	 dan	 berbicara	 di	 acara-acara	 advokasi	 dan	 kehumasan,	
serta	 selalu	 siap	 dihubungi	 wartawan	 untuk	 menjawab	 pertanyaan-
pertanyaan.	 Anggota	 tim	 komunikasi	 atau	 tim	 yang	 lain	 harus	
memahami	mereka	tidak	boleh	membalas	pertanyaan	media,	tetapi	
harus	merujuk	pertanyaan	kepada	juru	bicara.

Dalam	 mengelola	 isu	 tertentu,	 mungkin	 diperlukan	 untuk	
melakukan	 pemilihan	 juru	 bicara	 pendukung	 yang	 berada	 di	
luar	 sistem	 kesehatan,	 karena	 orang	 tersebut	 dianggap	 memiliki	
kredibilitas	dan	pengetahuan	terhadap	isu	khusus	tersebut,	walaupun	
telah	 ada	 PMK	 Nomor	 342/MENKES/SK/III/2007	 yang	 mengatur	
penunjukan	juru	bicara	di	lingkungan	Kementerian	Kesehatan.	Contoh,	
saat	memberikan	edukasi	terkait	pentingnya	imunisasi	di	Aceh,	salah	
satu	 juru	 bicara	 pendukung	 isu	 yang	 dipilih	 adalah	 pemuka	 agama	
setempat.	 Hal	 ini	 dilakukan	 karena	 publik	 lebih	 percaya	 pemuka	
agama	setempat	saat	menyampaikan	pesan	imunisasi	tidak	haram.
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TIPS BAGI JURU BICARA

•	 Batasi	untuk	menyampaikan	3-4	pesan	kunci.
•	 Ringkas:	cobalah	untuk	menghindari	jargon	dan	akronim.
•	 Positif:	bicarakan	tentang	apa	yang	dapat	Anda	lakukan,	bukan	

apa	yang	tidak	dapat	Anda	lakukan.	
•	 Singkat:	 satu	 kalimat	 yang	 mudah	 diingat,	 10–15	 detik	 untuk	

diucapkan.	
•	 Spesifik:	membahas	tantangan	dan	audiens	tertentu.
•	 Batasi	 pemberian	 informasi	 teknis	 atau	 data	 –hal	 ini	 bisa	

dimasukkan	 dalam	 materi	 terpisah	 dan	 diberikan	 bagi	 yang	
menanyakan	saja.

•	 Terus	 perbaharui	 informasi	 seiring	 perkembangan	 situasi	
atau	 reaksi	 emosional	 publik.	 Ingat	 bahwa	 publik	 cenderung	
emosional	saat	menghadapi	ancaman	bahaya.		

•	 Gunakan	 bahasa	 lokal/daerah	 agar	 lebih	 mudah	 dipahami	 (jika	
diperlukan).	

•	 Perhatikan	 bahasa	 tubuh	 saat	 menyampaikan	 pesan.	 Harus	
terlihat	 percaya	 diri	 namun	 tidak	 terkesan	 sombong	 atau	
menutupi	sesuatu.

•	 Tunjukkan	 rasa	 empati	 namun	 jangan	 terkesan	 pura-pura	
misalnya	dengan	turut	duduk	di	kemah	basah.

•	 Bersikap	jujur	dan	jangan	terkesan	menutupi	data	atau	fakta.
•	 Hal	lain	yang	harus	diingat	 ialah	setiap	individu	berbeda	dalam	

mempersepsi	 risiko,	 tergantung	 pada	 pengalaman	 hidup,	
pengetahuan,	 dan	 pemahaman	 mereka.	 Oleh	 karena	 itu	 dalam	
menyampaikan	 pesan,	 juru	 bicara	 harus	 dapat	 mengantisipasi	
emosi-emosi	yang	timbul	seperti	kekhawatiran,	ketakutan,	atau	
kemarahan.
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5.1.4.  Bermitra dengan Media                

Kehumasan	mutlak	harus	bekerja	sama	dengan	media,	terutama	
dalam	 situasi	 ancaman	 bahaya	 kesehatan.	 Karena,	 media	 atau	 pers	
merupakan	 saluran	 yang	 dipercaya	 dan	 efektif	 untuk	 menjangkau	
publik.	

Hal	yang	harus	dilakukan	sebelum	memulai	bermitra	dengan	media:

a. Percaya, yakin, dan mengerti akan isu yang hendak disampaikan. 

	 Hal	paling	penting	ialah,	juru	bicara/pelaksana	komunikasi	risiko	
memiliki	pengetahuan	memadai	tentang	isu,	serta	mengerti	dan	
percaya	 terhadap	 isu	 yang	 akan	 disampaikan.	 Tanpa	 memiliki	
kepercayaan	dan	keyakinan	tersebut,	para	pelaksana	komunikasi	
risiko	 bisa	 cepat	 terpengaruh	 dan	 patah	 semangat	 apabila	
menghadapi	 hal-hal	 yang	 mengecewakan.	 Misal,	 saat	 didebat	
oleh	wartawan	atau	khalayak	sasaran.	Sikap	tidak	yakin	juga	bisa	
dipersepsikan	sebagai	menutupi	fakta.

b. Memahami cara kerja media.

	 Media	 memiliki	 berbagai	 fungsi,	 seperti	 mengumpulkan	 dan	
menyebarkan	 informasi,	 melakukan	 edukasi,	 kontrol	 sosial,	
bertindak	sebagai	pengawas	publik,	dan	tentu	saja	menjual	berita	
atau	menarik	pembaca/pemirsa.	Media	melakukan	hal	tersebut	
untuk	menghasilkan	uang	dan	mereka	tidak	memiliki	kewajiban	
untuk	 memberitakan	 semua	 fakta	 yang	 diberitahukan	 kepada	
mereka	oleh	pelaksana	komunikasi	risiko.

	 Sebagian	 besar	 media	 beroperasi	 secara	 etis	 dan	 profesional,	
berusaha	memberitakan	setiap	isu	secara	berimbang	(cover both 
side)	 dan	 obyektif	 sesuai	 Undang-Undang	 Pers	 dan	 kode	 etik	
jurnalistik.	Media	memainkan	peran	penting	dalam	membangun	
persepsi	 publik	 tentang	 ancaman	 krisis	 kesehatan.	 Mereka	 bisa	
memberi	pengaruh	positif	atau	negatif.	

	 Dasar	untuk	membina	hubungan	yang	baik	dengan	media	adalah	
kejujuran	 dan	 saling	 percaya.	 Apakah	 setelah	 pengumuman	
peristiwa	 negatif	 media	 akan	 memberitakan	 tentang	 ancaman	
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bahaya	atau	tidak,	sangat	bergantung	pada	hubungan	yang	telah	
dibina	sebelumnya	dengan	media.

c. Memahami keinginan media.

  Memahami	apa	yang	diinginkan	wartawan	dari	sebuah	berita	
akan	 membantu	 pemberian	 informasi	 yang	 sesuai	 dengan	
kebutuhan	 mereka.	 Beberapa	 teknik	 yang	 digunakan	 media	
dalam	 menyajikan	 berita	 adalah	 mendramatisasi,	 memancing	
emosi,	dan	mempersonalisasi	peristiwa.	Jika	tidak	diberi	informasi	
dengan	benar,	media	bisa	saja	menampilkan	layanan	kesehatan	
atau	pejabat	yang	bertanggung	jawab	sebagai	pihak	yang	tidak	
peduli,	 impersonal,	 tidak	 kompeten,	 atau	 bahkan	 berbahaya.	
Mereka	 tidak	 berniat	 menyerang	 pribadi	 pejabatnya,	 namun	
mencoba	mendapatkan	cerita	yang	menarik	perhatian	dan	punya	
daya	jual.	Ingatlah,	wartawan	bekerja	sesuai	tenggat	dan	mungkin	
menyerah	atau	mengabaikan	narasumber/juru	bicara	yang	tidak	
merespons	tepat	waktu.

MEDIA MENYUKAI:

•	 Hal-hal	dramatis	
•	 Akurasi	dan	kesederhanaan	
•	 Statistik	dengan	penjelasan,	jika	memungkinkan
•	 Konteks	(bagian	dari	gambaran	yang	lebih	luas)	
•	 Komentar	atau	penjelasan	dari	otoritas	tertinggi	
•	 Masalah	kontroversial	
•	 Menyelidiki	kedua	sisi	cerita
•	 Tanggapan	tepat	waktu	
•	 Hal-hal	aktual/up to date,	relevan	dengan	kepentingan	publik
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MEDIA AKAN BERTANYA:

•	 Who	–	Siapa	terpengaruh?	/	Siapa	yang	bertanggung	jawab?

•	 What	–	Apa	yang	telah	terjadi?	/	Apa	yang	telah	dilakukan?	

•	 Where	–	Di	mana	lokasi	kejadiannya?

•	 When	–	Kapan	kejadiannya?

•	 Why –	Kenapa	ini	terjadi?

•	 Will	–	Akankah	terjadi	lagi?

•	 How	–	Bagaimana	kejadiannya?

5.1.5.  Mengenali serta Mengatasi Rumor dan Hoaks 

Salah	 satu	 fungsi	 dan	 kewajiban	 dari	 komunikasi	 publik	 adalah	
mendengar,	 memonitor,	 memahami,	 	 serta	 memerangi	 rumor	 dan	
hoaks	dalam	keadaan	ancaman	bahaya	krisis	kesehatan.	

Rumor,	menurut	Merriam-Webster Dictionary,	adalah	“pembicaraan	
atau	opini	yang	didistribusikan	secara	luas	tanpa	sumber	yang	dapat	
dipercaya”	 atau	 “pernyataan	 atau	 laporan	 terkini	 tanpa	 otoritas	yang	
diketahui	untuk	memastikan	kebenarannya”.		Sementara	hoaks	adalah	
informasi	bohong	yang	sengaja	disebarluaskan.	Tidak	jarang	muncul	
rumor	dan	hoaks	tentang	beberapa	aspek	krisis	kesehatan.

Dalam	 menjalankan	 komunikasi	 risiko,	 rumor	 dan	 hoaks	 yang	
muncul	 secara	 disengaja	 maupun	 tidak	 lebih	 sering	 berkonotasi	
negatif.	Penyebarannya	bisa	dari	mulut	ke	mulut,	melalui	media,	atau	
lewat	media	sosial.	Teknologi	telah	mengaburkan	garis	antara	berita	
nyata	dan	palsu.	Hoaks	menjadi	viral	dalam	hitungan	detik.	Penelitian	
menunjukkan,	di	media	sosial	seperti	Twitter	dan	Facebook,	orang	tiga	
kali	lebih	mungkin	menyebarkan	hoaks	daripada	kebenaran.	Pejabat	
dan	 staf	 komunikasi	 publik	 harus	 memahami	 asal	 mula	 rumor	 dan	
hoaks	krisis	kesehatan	serta	bersiap	dengan	sejumlah	strategi	untuk	
melawan	efek	negatifnya.
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Mengenali Berita Hoaks vs Berita Asli27

1. Hati-hati dengan judul provokatif
	 Berita	 hoaks	 sering	 kali	 menggunakan	 judul	 sensasional	 yang	 provokatif,	

misalnya	dengan	langsung	menuding	pihak	tertentu.	Isinya	bisa	diambil	dari	
berita	 media	 resmi,	 hanya	 saja	 diubah-ubah	 agar	 menimbulkan	 persepsi	
sesuai	 yang	 dikehendaki	 sang	 pembuat	 hoaks.	 Apabila	 menjumpai	 berita	
dengan	judul	provokatif,	sebaiknya	cari	referensi	berupa	berita	serupa	dari	
situs	online	resmi,	kemudian	bandingkan	isinya,	apakah	sama	atau	berbeda.

2. Cermati alamat situs
	 Untuk	 informasi	 yang	 diperoleh	 dari	 website	 atau	 mencantumkan	 link,	

cermati	alamat	URL	situs	dimaksud.	Apabila	berasal	dari	situs	yang	belum	
terverifikasi	 sebagai	 institusi	 pers	 resmi	 -misalnya	 menggunakan	 domain	
blog,	 informasinya	bisa	dibilang	meragukan.	Menurut	catatan	Dewan	Pers,	
di	 Indonesia	 terdapat	 sekitar	 43.000	 situs	yang	 mengklaim	 sebagai	 portal	
berita.	 Dari	 jumlah	 tersebut,	 yang	 sudah	 terverifikasi	 sebagai	 situs	 berita	
resmi	tak	sampai	300.	Artinya	terdapat	puluhan	ribu	situs	yang	berpotensi	
menyebarkan	berita	palsu	di	internet	yang	mesti	diwaspadai.

3. Periksa fakta
	 Perhatikan	 dari	 mana	 berita	 berasal	 dan	 siapa	 sumbernya?	 Apakah	 dari	

institusi	 resmi	 seperti	 KPK	 atau	 Polri?	 Sebaiknya	 jangan	 cepat	 percaya	
apabila	 informasi	 berasal	 dari	 pegiat	 ormas,	 tokoh	 politik,	 atau	 pengamat.	
Perhatikan	 keberimbangan	 sumber	 berita.	 Jika	 hanya	 ada	 satu	 sumber,	
pembaca	tidak	bisa	mendapatkan	gambaran	utuh.

	 Hal	 lain	 yang	 perlu	 diamati	 ialah	 perbedaan	 antara	 berita	 yang	 dibuat	
berdasarkan	 fakta	 dan	 opini.	 Fakta	 adalah	 peristiwa	 yang	 terjadi	 dengan	
kesaksian	 dan	 bukti,	 sementara	 opini	 adalah	 pendapat	 dan	 kesan	 dari	
penulis	berita	sehingga	cenderung	subyektif.

4. Cek keaslian foto
	 Di	era	teknologi	digital	saat	ini,	bukan	hanya	konten	yang	berupa	teks	yang	

bisa	dimanipulasi,	melainkan	juga	konten	yang	berupa	foto	atau	video.	Ada	
kalanya	 pembuat	 berita	 palsu	 juga	 mengedit	 foto	 untuk	 memprovokasi	
pembaca.	Cara	untuk	mengecek	keaslian	foto	bisa	dengan	memanfaatkan	
mesin	 pencari	 Google,	 yakni	 dengan	 melakukan	 drag-and-drop	 ke	 kolom	
pencarian	Google Images.	Hasil	pencarian	akan	menyajikan	gambar-gambar	
serupa	yang	terdapat	di	internet	sehingga	bisa	dibandingkan.

5. Ikut serta grup diskusi antihoaks
	 Di	 Facebook	 terdapat	 sejumlah	 fanpage	 dan	 grup	 diskusi	 antihoaks,	

misalnya	Forum	Anti-Fitnah,	Hasut,	dan	Hoaks	(FAFHH),	 Indonesian	Hoaks	
Buster,	Indonesian	Hoakses,	dan	Grup	Sekoci.
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Hal-Hal yang Memicu Rumor

1. Kepercayaan terhadap norma tertentu
	 Contoh:	 mereka	 yang	 memiliki	 pandangan	 kuat	 terhadap	 norma	 tertentu	

dapat	 berbicara	 aktif	 menentang	 vaksin,	 menganggapnya	 sebagai	 bagian	
dari	 pengobatan	 “barat”.	 Mereka	 yang	 memiliki	 pandangan	 agama	 radikal	
mungkin	 mendeskripsikan	 vaksin	 sebagai	 sesuatu	 yang	 bertentangan	
dengan	 kehendak	 Tuhan,	 atau	 varian	 dari	 itu,	 sehingga	 mematahkan	
semangat	peminat	untuk	imunisasi.	

2. Ketakutan terhadap akibat tindakan
	 Misal:	 takut	 terkontaminasi	 dengan	 sesuatu	 yang	 mengerikan,	 seperti	

HIV.	 Rumor	 ini	 sangat	 sulit	 diredakan	 karena	 pers	 internasional	 yang	
memiliki	 kredibilitas	 tinggi	 sering	 menyebarkannya.	 Sanggahan	 sering	
kali	 memerlukan	 argumen	 ilmiah	 rumit	 yang	 mungkin	 di	 luar	 kemampuan	
publik	 untuk	 mengikutinya.	 Daripada	 menghabiskan	waktu	 membaca	 latar	
belakang	dan	mencoba	memahami	masalah	yang	sangat	rumit,	kebanyakan	
orang	akan	memilih	untuk	mempercayai	rumor	yang	lebih	sederhana.

Banyak	rumor	bermula	dari	tingkat	lokal	dan	awalnya	menyebar	

dari	 mulut	 ke	 mulut.	 Namun,	 rumor	 umumnya	 tidak	 akan	 mencapai	

momentum	yang	cukup	untuk	membuat	khawatir	staf	kesehatan	jika	

mereka	tidak	diamplifikasi	oleh	media	seperti	radio,	televisi,	dan	surat	

kabar;	atau	influencer	sosial	media.

			Peran	komunikasi	publik	untuk	mengatasi	rumor	dan	hoaks:

a.	 Membangun	 hubungan	 antara	 pekerja	 komunitas,	 media,  
influencer	media	sosial,	dan	lainnya.	

b.	 Membangun	 sistem	 untuk	 pelacakan	 serta	 analisis	 rumor	 dan	
hoaks	melalui:	
·	 Pemantauan	media	tradisional	(televisi,	cetak,	radio)		dan	media	

sosial	secara	teratur.
·	 Membuka	layanan	hotline.	
·	 Mekanisme	pelacakan	rumor	dan	hoaks	berbasis	web/ponsel.	
·	 Mekanisme	 pemantauan	 dan	 pelacakan	 jaringan	 berbasis	

komunitas.	
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·	 Membuat	rencana	pengelolaan	rumor	dan	mengatasi	hoaks.
·	 Tanggapi	rumor	dan	hoaks	dengan	segera,	dengan	fakta,	serta	

melalui	 berbagai	 saluran	 dengan	 sumber-sumber	 tepercaya	

dan	kredibel.	

Cara	mengelola	serta	mengatasi	rumors	dan	hoaks,	antara	lain:

a. Intervensi

	 Datangi	 sumber	 rumornya	 dan	 coba	 selesaikan	 sumber	

masalahnya	 sehingga	 rumor	 negatif	 malah	 bisa	 berbalik	 positif.	

Misal:	 suatu	 komunitas	 menyebarkan	 rumor	 bahwa	 masyarakat	

tidak	 sanggup	 membayar	 vaksin	 yang	 mahal.	 Petugas	 bisa	

melakukan	 intervensi	 dan	 mendatangi	 komunitas	 sambil	

membawa	 dan	 menyuntikkan	 vaksin	 secara	 gratis.	 Tindakan	

intervensi	 ini	 meyakinkan	 masyarakat	 bahwa	 rumor	 salah,	

sekaligus	menunjukkan	tindakan	positif.

b. Advokasi

	 Untuk	 melakukan	 advokasi,	 kita	 harus	 melakukan	 pendekatan	

kepada	 para	 tokoh	 berpengaruh,	 pejabat	 setempat,	 pemimpin	

tradisional,	 pemimpin	 agama,	 tokoh	 masyarakat,	 dan	 influencer	

media	sosial	seperti	bintang	fim	dengan	kredibilitas	baik.	Mereka	

dapat	 didorong	 untuk	 membantu	 	 membantah	 rumor	 yang	

beredar.

c.	 Tatap muka oleh komunitas kesehatan

	 Petugas	 kesehatan	 dari	 semua	 tingkatan	 adalah	 sumber	 daya	

yang	 berharga	 dalam	 menanggapi	 rumor.	 Dokter,	 perawat,	

tenaga	 kesehatan,	 dan	 relawan	 kesehatan	 baik	 di	 sektor	 publik	

maupun	swasta	dapat	dimobilisasi	untuk	membantu	mengatasi	

rumor	 dengan	 memberikan	 penjelasan	 secara	 tatap	 muka.	

Namun	sebelumnya,	mereka	harus	dibekali	dengan	pesan	yang	

jelas	disertai	fakta	dan	data.

d. Earned media 

	 Lakukan	konferensi	pers	atau	siaran	pers	secara	luring	maupun	
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daring	untuk	membantah	rumor	atau	hoaks	dengan	pesan	jelas	

berdasarkan	fakta	dan	bukti	sehingga	dimuat	oleh	media	masa.

e. Paid media 

	 Apabila	tidak	bisa	meyakinkan	wartawan	bahwa	rumornya	salah,	

kita	bisa	memasang	advertorial	atau	iklan	di	media	masa	secara	

berbayar.	 Dampaknya	 mungkin	 tidak	 sekuat	 	 berita,	 tapi	 bisa	

mengungkapkan	sudut	pandang	lainnya.

f.	 Media sosial/digital

	 Pembantahan	 rumor	 lewat	 media	 digital	 bisa	 dilakukan	

oleh	 sumber	 resmi	 dan	 bisa	 didukung	 influencer.	 Pesan	 dan	

sumber	 pesan	 harus	 jelas	 dan	 tidak	 bersifat	 defensif,	 serta	 bisa	

memberikan	penjelasan	yang	meyakinkan	disertai	fakta	dan	data.	

Salah	 satu	 kegiatan	 komunikasi	 publik	 yang	 dilakukan	

Kementerian	 Kesehatan	 dengan	 mendengarkan,	 monitoring,	

memahami,	 dan	 memerangi	 hoaks	 saat	 pandemi	 COVID-19	 dapat	

dilihat	 secara	 lengkap	 dalam	 Lampiran	 11:	 Pembelajaran	Tim	 Sentra	

Media	 Biro	 Komunikasi	 dan	 Pelayanan	 Masyarakat	 Kementerian	

Kesehatan	RI.

Apabila	 hoaks	 dinilai	 sangat	 merugikan,	 kita	 dapat	 melakukan	

tindakan	 hukum	 dengan	 mengirim	 screen capture	 konten	 hoaks	

tersebut	 beserta	 URL-nya	 ke:	 aduankonten.id	 atau	 email	 ke	

aduankonten@mail.kominfo.go.id.	 Hal	 yang	 paling	 penting	 ialah	

jangan	 sebarkan	 konten	 hoaks	 tersebut.	 Untuk	 keterangan	

lebih	 lanjut	 tentang	 cara	 melakukan	 pengaduan,	 silakan	 buka		

https://eppid.kominfo.go.id/

Perlu	 diingat,	 rumor	 dan	 hoaks	 yang	 tidak	 dapat	 dikendalikan	

bisa	menimbulkan	krisis	yang	harus	ditangani	secara	khusus	dengan	

komunikasi	krisis.	
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5.2.  Pelibatan Masyarakat 

Jika	komunikasi	publik	merupakan	pendekatan	dalam	melakukan	

komunikasi	 kepada	 publik,	 pendekatan	 pelibatan	 masyarakat	

lebih	 ditujukan	 kepada	 perubahan	 perilaku	 masyarakat.	 Pelibatan	

masyarakat	 adalah	 pendekatan	 untuk	 melibatkan	 masyarakat	

langsung	 dalam	 berbagai	 aktivitas	 pengambilan	 keputusan,	

implementasi,	dan	pembuatan	kebijakan.

Pelibatan	masyarakat	sering	juga	disebut	sebagai	pemberdayaan	

masyarakat	 atau	 peran	 serta	 masyarakat.	 Dalam	 buku	 ini,	 akan	

digunakan	 istilah	 pelibatan	 masyarakat	 karena	 merujuk	 pada	

komunikasi	 dua	 arah.	 Yakni,	 tim	 komunikasi	 risiko	 mendengarkan	

aspirasi	 dan	 respons	 masyarakat,	 sehingga	 masyarakat	 secara	 aktif	

turut	memberikan	masukan	dan	berpartisipasi	untuk	mencapai	tujuan	

perubahan	 perilaku	 masyarakat	 guna	 menghindari	 atau	 mengelola	

ancaman	krisis	kesehatan.

Pendekatan	 komunikasi	 risiko	 yang	 berpusat	 pada	 individu	

dalam	 lingkup	 masyarakatnya	 terbukti	 menghasilkan	 peningkatan	

kepercayaan	 dan	 kohesi	 sosial,	 yang	 pada	 akhirnya	 mengurangi	

dampak	 negatif	 dari	 suatu	 ancaman	 bahaya.	 Pendekatan	 yang	

terkoordinasi,	 adaptif,	 inovatif,	 terlokalisasi,	 dan	 partisipatif	 tentang	

bagaimana	 kita	 melibatkan	 komunitas	 di	 sekitar	 lokasi	 terjadinya	

ancaman	 bahaya	 sangat	 penting	 dalam	 mengendalikan	 dan	

mengelola	krisis	kesehatan.

Terdapat	 empat	 sasaran	 prioritas	 dalam	 merencanakan	 aktifitas	

pelibatan	masyarakat	untuk	komunikasi	risiko	yakni:
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Tabel 5.2. Empat Sasaran Prioritas Aktivtas Pelibatan Masyarakat

Sasaran Aktivitas

Sasaran	1:	Berfokus 
pada kepentingan dan 
tanggapan masyarakat	.

•	 Mengembangkan	strategi	pada	masalah	prioritas,	
misalnya	stigma.	

•	 Mengoordinasikan	upaya	pengelolaan	infodemic.	
•	 Pemantauan	dan	evaluasi	kegiatan	komunikasi	

risiko.

Sasaran	2:	Berdasarkan 
data	dan fakta.

Lakukan	analisis,	dan	
gunakan	bukti	tentang	
konteks,	kapasitas,	
persepsi,	dan	perilaku	
komunitas.

•	 Mengidentifikasi	gap	antara	data	survei	dan	
pengamatan	di	lapangan,	kemudian	mencari	
cara	mengatasinya.	Misal:	survei	menyatakan	
ibu-ibu	membawa	bayi	untuk	imunisasi,	namun	
kenyataannya	yang	membawa	adalah	para	nenek.	
Dengan	demikian	khalayak	sasaran	harus	diubah	
dan	disesuaikan.	

•	 Meningkatkan	pemantauan	media,	mendengarkan	
aspirasi	dan	masukan	komunitas,	sistem	umpan	
balik	komunitas.	

•	 Mengunakan	hasil	survei	pendapat	masyarakat	
dalam	mengembangkan	advokasi	kebijakan.

Sasaran	3:	Memperkuat 
kapasitas dan solusi 
lokal.

Perkuat	kapasitas	
dan	solusi	lokal	untuk	
mengendalikan	ancaman	
bahaya	serta	mengurangi	
dampaknya.

•	 Mengidentifikasi	keterampilan	dan	kompetensi	inti	
komunikasi	risiko.	

•	 Memfasilitasi	penilaian	kebutuhan	kapasitas	
partisipatif,	misalnya	pemuka	adat	dan	pemuka	
agama	dilibatkan	dalam	perencanaan	dan	
pelatihan	komunikasi	risiko.

•	 Mengembangkan	dan	melaksanakan	strategi	
pengembangan	kapasitas.

Sasaran	4:	Bekerja sama.	

Memperkuat	koordinasi	
komunikasi	risiko	lewat	
pelibatan	masyarakat	
untuk	meningkatkan	
kualitas,	harmonisasi,	
optimalisasi	dan	integrasi.	

•	 Mengidentifikasi	keanggotaan	dan	struktur	yang	
tepat,	misalnya	dengan	meninjau	ulang	kesesuaian	
dan	kecocokan	fungsi	tim	komunikasi	risiko.

•	 Memfasilitasi	penilaian	bersama,	perencanaan,	
pemantauan,	dan	advokasi.

•	 Mengintegrasikan	komunikasi	risiko	dan	pelibatan	
masyarakat	ke	dalam	semua	upaya	tanggapan	
ancaman	bahaya.

Tidak	 ada	 pendekatan	 paling	 tepat	 atau	 paling	 benar	 untuk	 mencapai	
pelibatan	 masyarakat	 yang	 efektif.	 Memahami	 budaya,	 kebiasaan,	
dan	 norma	 masing-masing	 komunitas	 sangat	 penting	 untuk	 dapat	
mengembangkan	strategi	komunikasi	risiko	yang	tepat	dan	spesifik	bagi	
komunitas	yang	bersangkutan.
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Kementerian	 Kesehatan	 melalui	 Direktorat	 Promosi	 Kesehatan		

dan	 Pemberdayaan	 Masyarakat	 mempunyai	 mekanisme	

penyebarluasan	 pesan	 dan	 pelibatan	 masyarakat	 untuk	 berbagai	

program.	 Mekanisme	 yang	 sama	 dapat	 digunakan	 untuk	

menyebarluaskan	 pesan	 terkait	 risiko	 ancaman	 berbagai	 krisis	

kesehatan	guna	mendorong	terjadinya	perubahan	norma	sosial	dan	

tingkat	individu	di	akar	rumput.

Ujung	tombak	program	pelibatan	masyarakat	terletak	di	tangan	

para	petugas	kesehatan	masyarakat	seperti	PKB,	PKK,	kader	posyandu,	

staf	puskesmas,	karang	taruna,	relawan	desa,	dan	fasilitator	organisasi	

masyarakat	di	tingkat	desa	dan	kecamatan.	Beberapa	kegiatan	yang	

bisa	 dilakukan	 oleh	 tenaga	 kesehatan	 masyarakat	 ini	 di	 antaranya	

adalah:	

•	 Meningkatkan	 pemahaman	 masyarakat	 mengenai	 risiko	
ancaman	bahaya	kesehatan.

•	 Mengidentifikasi	 perilaku	 lama	 dan	 membujuk	 masyarakat	
untuk	berubah	ke	perilaku	baru	yang	menyehatkan.	

•	 Merancang	 berbagai	 kegiatan	 komunikasi	 bersama	
masyarakat	 sesuai	 tujuan	 dan	 panduan	 komunikasi	 risiko	
untuk	mengendalikan	krisis	kesehatan.

•	 Bermitra	 dengan	 tokoh	 masyarakat	 atau	 tokoh	 adat	 untuk	
memahami	 budaya	 yang	 dapat	 menggerakkan	 emosi	
masyarakat.

•	 Mengoptimalkan	 potensi	 sosial	 yang	 ada	 di	 masyarakat	
seperti	 budaya,	 lingkungan,	 dan	 adat	 istiadat	 yang	 dapat	
membantu	 memberikan	 pemahaman	 dalam	 pengelolaan	
ancaman	bahaya	krisis	kesehatan.
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Gambar 5.1. Contoh Sistem Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan 
COVID-1931
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Strategi	pelibatan	masyarakat	dapat	dipelajari	di	link	berikut:	
•	 https://promkes.kemkes.go.id/buku-stratkom-perubahan-perilaku-

pencegahan-covid-19/Panduan Komunikasi Perubahan Perilaku dalam 
Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Interactive).pdf

•	 https://promkes.kemkes.go.id/buku-pedoman-strakom-percepatan-
pencegahan- stunting-di-indonesia

CHECKLIST KOMUNIKASI PUBLIK
DAN PELIBATAN MASYARAKAT

YA TIDAK

1.	 Apakah	sudah	memasukkan	komunikasi	publik	
melalui	kehumasan	dalam	rencana	komunikasi	risiko?

2.	 Apakah	sudah	menunjuk	juru	bicara?	Apakah	telah	
melakukan	penguatan	kapasitas	juru	bicara?

3.	 Apakah	sudah	menentukan	siapa	saja	yang	boleh	
memberikan	informasi	kepada	wartawan?	Apakah	
sudah	melakukan	penguatan	kapasitas	narasumber?

4.	 Apakah	sudah	mempertimbangakan	empat	sasaran	
prioritas	pelibatan	masyarakat	dalam	rencana	
komunikasi	risiko?

5.	 Apakah	sudah	menilai	kapasitas	ujung	tombak	yang	
menjalankan	pelibatan	masyarakat?
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BAB 6

RENCANA IMPLEMENTASI
KOMUNIKASI RISIKO
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Implementasi	 komunikasi	 risiko,	 baik	 lewat	 komunikasi	 publik	
melalui	 kehumasan	 maupun	 pelibatan	 masyarakat,	 dilakukan	 untuk	
memastikan	agar	khalayak	sasaran	memahami	kebijakan	dan	arahan	
yang	 dikomunikasikan,	 serta	 mau	 melakukan	 perubahan	 perilaku	
untuk	 menghindari	 atau	 mengendalikan	 risiko	 krisis	 kesehatan	yang	
dihadapi.

Dalam	 implementasi	 komunikasi	 risiko,	 diperlukan	 berbagai	
materi	komunikasi	yang	harus	dikembangkan	dengan	baik	agar	pesan	
dapat	dimengerti	dan	dilaksanakan	oleh	khalayak	sasaran.

6.1.  Pengembangan Materi Komunikasi

Materi	komunikasi	adalah	alat	yang	dipakai	untuk	menyampaikan	
pesan	 kepada	 khalayak	 sasaran.	 Isi	 materi	 dan	 metode	 komunikasi	
yang	 digunakan	 bisa	 berbeda,	 tergantung	 khalayak	 sasaran	 yang	
dituju	 dan	 disesuaikan	 dengan	 konteks	 lokal.	 Materi	 komunikasi	
sangat	 beragam	 bentuknya,	 mulai	 dari	 materi	 cetak,	 audio	 (suara),	
visual	(gambar),	siaran	pers,	dan	sebagainya.

Mengemas	 pesan	 dalam	 bentuk	 materi	visual	 atau	 audio	visual	
sangatlah	 penting	 untuk	 	 menarik	 perhatian	 dan	 minat	 khalayak	
sasaran.	Selain	harus	mempunyai	perbedaan	unik	(unique positioning)	
dibandingkan	 kampanye	 komunikasi	 lain,	 materi	 komunikasi	 risiko	
yang	 dikembangkan	 harus	 menjadi	 semacam	 branding	 sehingga	
pesan	mudah	diingat.

BAB 6

Rencana Implementasi
Komunikasi Risiko

6
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Dalam	menyusun	materi	komunikasi	risiko	diperlukan	kerja	sama	
dengan	pihak-pihak	kreatif	yang	bisa	mengemas	pesan	kunci	menjadi	
menarik	 (penulisan	 maupun	 tampilan	 audio	 visual).	 Pengembangan	
materi	komunikasi	dapat	dilakukan	oleh	pihak	ketiga	yang	profesional	
atau	dikerjakan	sendiri	di	unit	komunikasi	risiko.	Untuk	mendapatkan	
hasil	yang	sesuai	dengan	tujuan,	tim	kreatif	membutuhkan	kerangka	
acuan	 atau	 terms of reference agar	 memahami	 isu,	 serta	 mendapat	
arahan	untuk	pengembangan	materi	yang	dibutuhkan.	

Berikut	dua	contoh	kerangka	acuan	untuk	pengembangan	materi	
komunikasi	risiko:	

 Kerangka acuan untuk pengembangan materi komunikasi 
berbentuk audio, audio-visual, cetak, dan lain-lain.

	 Pada	dasarnya,	sebuah	kerangka	acuan	untuk	materi	kreatif	harus	

mencantumkan:

a.	 Nama,	istilah,	simbol/karakteristik	program	atau	isu	komunikasi	

secara	 singkat	 untuk	 membedakannya	 dari	 program	 lain.	

Misalnya:	vaksinasi	 untuk	 mengurangi	 penyebaran	 COVID-19,	

latar	belakang	dan	tujuan	kampanye	komunikasi	risiko	tersebut,	

perbedaan	vaksin	COVID	-19	dengan	vaksin	lain.

b.	 Tantangan	utama	yang	harus	dilalui.

c.	 Khalayak	sasaran	(primer	dan	sekunder).

d.	 Pesaing	utama	(bila	ada).

e.	 Saluran	komunikasi	yang	penting	agar	komunikasi	bisa	berjalan	

dengan	lancar

f.	 Tenggang	waktu.

g.	 Anggaran	yang	tersedia.

1
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Perbedaan	 kedua	 kerangka	 acuan	 di	 atas	 terletak	 pada	 fokusnya,	

yaitu:

a.	 Kerangka	acuan	untuk	tim	kreatif	 lebih	memberikan	kebebasan	
untuk	mengembangkan	materi	secara	kreatif	 (visual,	audio,	dan	
lain-lain)

b.	 Kerangka	acuan	untuk	kehumasan	menekankan	pada	ketepatan	
pesan	dan	pilihan	kata-kata	agar	tidak	timbul	salah	pengertian.

Semakin	 jelas	 kerangka	 acuannya,	 semakin	 mudah	 bagi	 tim	

kreatif	untuk	mengembangkan	materinya.

 Kerangka acuan untuk membuat materi kehumasan

	 Kerangka	acuan	untuk	materi	kehumasan	sebaiknya	berisi: 

a.	 Siapa	penanggung	jawab	atau	yang	paling	berwenang	
dalam	 program	 atau	 isu	 ini?	 Peran	 kehumasan	 yang	
diharapkan?	 Apakah	 berdiri	 sendiri	 atau	 menjadi	 satu	
bagian	dari	program	lain?

b.	 What:	informasi	atau	pesan	kunci	yang	ingin	disampaikan

c.	 Why:	mengapa	pesan	disampaikan	atau	latar	belakang	
dan	tujuan	komunikasi	risiko.

d.	 Who/whom:	 kepada	 siapa	 pesan	 disampaikan	 atau	
siapa	 khalayak	 sasaran	 (primer,	 sekunder)?	 Siapa	 juru	
bicara	yang	akan	tampil?

e.	 When:	 kapan	 suatu	 ancaman	 bahaya	 terjadi	 dan	
kapan	 sebaiknya	 pesan	 disampaikan?	 Kehumasan	
seringkali	menanggani	hal-hal	sensitif	dan	memerlukan	
penanganan	segera	dalam	situasi	darurat	atau	krisis.

f.	 Where:	di	mana	suatu	ancaman	bahaya	terjadi?	

g.	 How:	 bagaimana	 pesan	 disampaikan	 dan	 di	 saluran	
komunikasi	mana	sebaiknya	pesan	disampaikan?		

h.	 Anggaran	yang	tersedia.

2
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Uji Coba Materi	(Media Masa dan Kehumasan) 

Uji	 coba	 materi	 atau	 pretesting	 dapat	 dilakukan	 melalui	 diskusi	
kelompok	 terfokus	 dengan	 peserta	 yang	 sesuai	 dengan	 khalayak	
sasaran	 yang	 dituju	 (primer	 dan	 sekunder).	 Sebaiknya	 dibuat	 lebih	
dari	 satu	 pilihan	 materi	 komunikasi	 sehingga	 pada	 waktu	 dilakukan	
pretesting,	 peserta	 mempunyai	 pilihan,	 bisa	 memastikan	 efektifitas	
pesan,	 serta	 daya	 tarik	 visual	 dan	 audio	 yang	 lebih	 disukai	 oleh	
khalayak	sasaran.

Adapun	 untuk	 materi	 kehumasan,	 sebaiknya	 dilakukan	
pengecekan	 berjenjang	 untuk	 memastikan	 kebenaran	 data,	 pesan	
kunci,	 dan	 informasi	 penting	 lainnya.	 Setelah	 itu,	 baru	 materi	 dibuat	
dalam	 jumlah	 besar	 atau	 diberikan	 pada	 wartawan	 untuk	 disebar	
luaskan.	

6.2. Rencana Aksi 

Rencana	 aksi	 di	 tingkat	 nasional	 memerlukan	 komitmen	
pimpinan	untuk	menggerakkan	implementasi	komunikasi	risiko	lintas	
kementerian/lembaga.	Di	tingkat	daerah,	rencana	aksi	dikembangkan	
oleh	 tim	 di	 tingkat	 provinsi	 dan	 kabupaten/kota	 yang	 mengetahui	
situasi,	 kondisi,	 dan	 budaya	 setempat.	 Idealnya	 dilakukan	 lewat	
lokakarya	untuk	didiskusikan	secara	bersama-sama.

Penyusunan	 rencana	 aksi	 harus	 memperhatikan	 tersedianya	
sistem	 dan	 manajemen	 komunikasi	 risiko,	 khalayak	 sasaran,	 strategi	
pendekatan,	 kegiatan	 yang	 akan	 dilakukan,	 dan	 anggaran	 yang	
tersedia.	

Lembar	 Kerja	 Rencana	 Aksi	 Komunikasi	 Risiko	 dapat	 dilihat	
di	 Lampiran	 7.	 Lembar	 kerja	 ini	 bisa	 digunakan	 sebagai	 indikator	
keberhasilan	 dan	 definisi	 operasional.	 Contoh	 ini	 secara	 ideal	
memadukan	 komunikasi	 publik	 melalui	 kehumasan	 dan	 pelibatan	
masyarakat.



Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan 79

BAB 7

MONITORING
DAN EVALUASI
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Monitoring	 atau	 pemantauan	 adalah	 kegiatan	 pengumpulan	
informasi	secara	terus	menerus	untuk	mengukur	perkembangan	dan	
capaian	 intervensi	 komunikasi	 risiko	 berdasarkan	 indikator-indikator	
yang	telah	ditetapkan.

Terdapat	tiga	tipe	monitoring	yang	perlu	diperhatikan,	yakni:

1. Monitoring	 kinerja,	 yaitu	 pemantauan	 perkembangan	 dari	
implementasi	rencana	komunikasi	risko,	baik	terkait	dengan	
penggunaan	 sumber	 daya,	 pelaksanaan	 kegiatan,	 maupun	
luaran	 (output)	 dari	 kegiatan	 yang	 dilaksanakan.	 Monitoring	
kinerja	 sangat	 berguna	 untuk	 melakukan	 tindakan	 korektif	
dengan	segera	bila	luaran	tidak	tercapai.

2. Monitoring	 media,	 yaitu	 pemantauan	 perkembangan	
pemberitaan	 sebagai	 analisis	 awal	 untuk	 memformulasikan	
program-program	media relations	selanjutnya.

3. Monitoring	 situasi,	 yaitu	 pemantauan	 terhadap	 perubahan-
perubahan	yang	terjadi	di	masyarakat,	termasuk	pengetahuan,	
sikap,	dan	perilakunya.

Evaluasi	 atau	 penilaian	 merupakan	 kegiatan	 untuk	 menilai	
efektivitas	 program	 atau	 intervensi	 komunikasi	 risiko	 dalam	
berkontribusi	 pada	 pencapaian	 tujuan-tujuan	 penanggulangan	
ancaman	 bahaya	 krisis	 kesehatan.	 Misal,	 pada	 fase	 prabencana,	
evaluasi	dapat	dilakukan	untuk	mengukur	efektivitas	komunikasi	risiko	
dalam	 memengaruhi	 perilaku	 warga	 saat	 menghadapi	 risiko.	 Pada	

BAB 7

Monitoring dan Evaluasi
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tahap	 tanggap	 darurat,	 evaluasi	 dapat	 dilakukan	 untuk	 mengukur	
kontribusi	komunikasi	risiko	dalam	menurunkan	angka	kesakitan.

Mengapa monitoring dan evaluasi penting?

Monitoring	 dan	 evaluasi	 dapat	 membantu	 menilai	 perbedaan	
apa	 saja	yang	 telah	 dibuat	 oleh	 program	 komunikasi	 risiko	 selaligus	
memberikan	 informasi	 penting	 yang	 diperlukan	 untuk	 memperbaiki	
program.	Misal,	seberapa	efektif	saluran	komunikasi	risiko	yang	dipilih	
dan	lain	sebagainya.	

Kapan monitoring dan evaluasi dilakukan?

Monitoring	sebaiknya	dilakukan	sepanjang	pelaksanaan	program	
sesuai	 rencana	 pelaksanaan	 komunikasi	 risiko.	 Adapun	 evaluasi	
dilakukan	 di	 akhir	 atau	 mendekati	 akhir	 masa	 pelaksanaan	 program	
sebagai	bahan	laporan	pertanggungjawaban	secara	keseluruhan.	Bila	
memungkinkan,	 evaluasi	 juga	 dilakukan	 di	 tengah	 program	 dalam	
rangka	memperoleh	umpan	balik	untuk	perbaikan	program.

Siapa yang melakukan monitoring dan evaluasi?

Dari	 sisi	 pelaksana,	monitoring	 dilakukan	 oleh	 suatu	 bagian	 dari	
tim	pelaksana	komunikasi	risiko.	Adapun	evaluasi	sebaiknya	dilakukan	
oleh	pihak	eksternal,	yang	tidak	terkait	dengan	pelaksanaan	program,	
seperti	evaluator	profesional,	akademisi,	atau	peneliti	yang	menguasai	
bidang	komunikasi	risiko.

Berbagai Metode Monitoring dan Evaluasi

a. Survei.

	 Survei	dapat	dilakukan	dengan	beragam	skema,	antara	lain:

•	 Survei	khusus	yang	dilakukan	secara	mandiri	dengan	anggaran	
yang	disediakan.

•	 Mengikuti	survei	berkala	yang	diselenggarakan	berbagai	pihak	
seperti	survei	omnibus	Nielsen.	Biaya	untuk	skema	ini	dihitung	
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dari	 jumlah	 pertanyaan	 yang	 diikutsertakan	 dan	 biasanya	
jauh	 lebih	 murah	 daripada	 menyelenggarakan	 survei	 secara	
mandiri.

•	 Mengikutkan	 pertanyaan-pertanyaan	 pada	 survei	 yang	
dilakukan	oleh	mitra	pelaksana	seperti	lembaga	internasional,	
pihak	 donor,	 LSM,	 atau	 universitas	 (bila	 ada).	 Skema	 ini	
diharapkan	tidak	membutuhkan	pendanaan	khusus.

b. Observasi/pengamatan.

	 Pengumpulan	 data	 yang	 dilakukan	 dengan	 pengamatan	 dan	
dapat	 dijadikan	 sebagai	 pelengkap	 informasi	 yang	 dihasilkan	
dari	 survei	 pada	 masyarakat.	 Observasi	 bertujuan	 melihat	
perubahan	perilaku,	fasilitas,	dan	dukungan	lainnya	yang	terjadi	
di	masyarakat.

c. Focus Group Discussions (FGD) atau diskusi kelompok terfokus.

	 Untuk	 mendapatkan	 informasi	 yang	 lebih	 mendalam	 melalui	
diskusi	dengan	para	peserta.

d. In-depth Interview atau wawancara mendalam.

	 Dilakukan	 secara	 langsung	 dengan	 informan	 yang	 dianggap	
mengetahui	permasalahan	yang	diangkat.

e. Laporan relawan/kader yang dapat disampaikan pada tim pusat 
secara real time, misalnya menggunakan aplikasi Rapid Pro atau 
aplikasi lain.

f. Meta-analysis terhadap survei-survei yang telah dilakukan pihak 
lain.

Pemilihan	metode	untuk	monitoring	dan	evaluasi	tergantung	dari	
tujuan,	informasi	yang	diperlukan,	dan	sumber	daya	yang	tersedia.
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7.1. Monitoring

7.1.1. Monitoring Kinerja

Monitoring	 kinerja	 berfokus	 pada	 kegiatan	 dan	 luaran/output,	
sementara	 capaian	 tujuan	 merupakan	 bagian	 dari	 evaluasi.	 Agar	
mendapatkan	 gambaran	 yang	 komprehensif,	 luaran	 dan	 kegiatan-
kegiatan	 yang	 dipantau	 perlu	 dipresentasikan	 di	 bawah	 tujuan	
(khusus)	yang	memayunginya.	

Contoh	Monitoring	Kinerja	dapat	dilihat	pada	Lampiran	8.

7.1.2. Monitoring Media

Monitoring	 media	 penting	 dilakukan	 untuk	 mengetahui	 sejauh	
mana	 efektivitas	 kegiatan	 media	 seperti	 iklan	 dan	 media relations	
(kehumasan)	 yang	 dilakukan	 dalam	 komunikasi	 risiko.	 Monitoring	
media	perlu	dilakukan	tidak	hanya	untuk	media	cetak,	tetapi	seluruh	
media	termasuk	media	penyiaran	dan	digital.

Namun,	 memonitor	 dan	 menganalisis	 percakapan,	 terutama	
di	 media	 digital	 (media	 sosial)	 tidaklah	 semudah	 di	 media	 cetak	
dan	 penyiaran.	 Butuh	 aplikasi,	 tools,	 dan	 keahlian	 tersendiri	 dalam	
memantaunya.	 Ini	 penting	 karena	 percakapan	 atau	 informasi	 yang	
disebar	 lewat	 media	 sosial	 sangat	 cepat	 menimbulkan	 keresahan	
masyarakat.	 Jika	 kita	 luput	 memantaunya,	 penangangannya	 akan	
lebih	sulit.

Secara	umum	karakteristik	info	yang	perlu	dipantau	adalah	pola	
dan	 sikap	 pemberitaan,	 posisi	 pesan	 kunci	 komunikasi	 risiko	 dalam	
pemberitaan,	 serta	 hoaks.	 Hasil	 analisis	 monitoring	 media	 penting	
untuk	 dilaporkan	 pada	 pemangku	 kebijakan	 dengan	 dilengkapi	
rekomendasi	tindakan	yang	harus	dilakukan.
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Gambar 7.1. Alur Monitoring Media35
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Agenda setting adalah	 peran	 media	 massa	 yang	 mempunyai	
kekuatan	 untuk	 mempengaruhi	 pendapat	 dan	 perilaku	 masyarakat	
dengan	 menentukan	 agenda	 terhadap	 masalah	 yang	 dipandang	
penting.

Contoh	Monitoring	Media	dapat	dilihat	pada	Lampiran	9.

7.1.3.  Monitoring Situasi

Monitoring	 situasi	 lebih	 sulit	 daripada	 monitoring	 kinerja.	 Situasi	
yang	 perlu	 dipantau	 secara	 terus	 menerus	 dan	 berkala	 adalah	
pengetahuan,	 sikap,	 dan	 perilaku	 masyarakat	 terkait	 bencana	 dan	
krisis	 kesehatan.	 Berbagai	 metode	 monitoring	 seperti	 survei	 dan	
diskusi	 kelompok	 terfokus	 dapat	 dipilih	 untuk	 mendapatkan	 hasil	
monitoring	yang	memadai.	

Contoh	Monitoring	Situasi	dapat	dilihat	pada	Lampiran	10.

7.1.4.  Pelaporan

Pelaporan	dilakukan	dari	pihak	yang	mengumpulkan	data	ke	tim	
yang	 mengolah	 data	 lebih	 lanjut	 untuk	 dipresentasikan	 pada	 pihak	
pengambil	kebijakan.
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Gambar 7.2. Contoh Alur Pelaporan
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FGDs, IDI

Pelaksanaan
Media Monitoring

Tim pengolah data Tim meta-analysis

7.2.  Evaluasi

Berbeda	 dengan	 monitoring	 yang	 berfokus	 pada	 pencapaian	

kegiatan	 dan	 luaran	 (output),	 evaluasi	 berfokus	 pada	 pencapaian	

level	 tujuan	 (khusus	 atau	 umum).	 Seperti	 diketahui,	 tujuan-tujuan	

komunikasi	risiko	berbeda	pada	tiap	fase.		Sebagai	contoh:

Prakrisis

•	 Meningkatkan	kesadaran	masyarakat	akan	risiko	dan	perilaku	
pencegahan.

•	 Meningkatkan	 proporsi	 masyarakat	 yang	 mempraktikkan	
perilaku-perilaku	pencegahan.

Tanggap darurat

•	 Menurunkan	angka	kesakitan	yang	diakibatkan	oleh	bencana.

•	 Menurunkan	angka	kematian	yang	diakibatkan	oleh	bencana.
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Pascakrisis

•	 Meningkatkan	 proporsi	 masyarakat	 yang	 mempraktikkan	
perilaku-perilaku	yang	dapat	menekan	atau	mencegah	risiko.

Program	 komunikasi	 risiko	 sebaiknya	 diposisikan	 sebagai	

kontributor	ketimbang	sebagai	penyebab	tunggal	perubahan.	Karena,	

ada	 pihak-pihak	 lain	 yang	 ikut	 berkontribusi	 dalam	 penanganan	

bencana,	 termasuk	 yang	 turut	 mengambil	 peran	 dalam	 komunikasi	

risiko.	 Metodologi	 evaluasi	 sebaiknya	 dilakukan	 dengan	 metode	

campuran	 yang	 memanfaatkan	 pendekatan	 kuantitatif	 maupun	

kualitatif.	

Metode	yang	bisa	diterapkan	antara	lain	sebagai	berikut:

a. Kuantitatif

•	 Survei	penerima	manfaat

b. Kualitatif

•	 Wawancara	mendalam

•	 Diskusi	kelompok	terfokus

•	 Observasi	kualitatif

Evaluasi	 sebaiknya	 bersifat	 partisipatif	 di	 mana	 para	 pemangku	

kepentingan	 dilibatkan	 sehingga	 hasil	 penilaian	 dapat	 menjadi	

pembelajaran	bersama	yang	bermanfaat	untuk	perbaikan-perbaikan	

mendatang,	 baik	 secara	 perbaikan	 secara	 individual	 maupun	

kolaborasi.
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CHECKLIST KRITERIA EVALUASI YA TIDAK

1. Relevansi 	
Apakah	intervensi/program	merespons	
kebutuhan	penerima	manfaat?

2. Koherensi	
Apakah	intervensi/	program	yang	dirancang	
saling	mendukung	dengan	intervensi/program	
pihak	lain?	Apakah	sesuai	dengan	kebijakan	
yang	ada?

3. Efektivitas	
Apakah	intervensi/program	mencapai	
tujuannya?

4. Impak	
Apakah	efek	intervensi/program	memberi	
impak	bagi	penerima	manfaat?

5. Keberlanjutan	
Apakah	potensi	intervensi/program	perubahan	
yang	terjadi	dapat	berlanjut	di	masa	
mendatang?
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( PMK NO. 75 TAHUN 2019, halaman 79 )
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Komunikasi Risiko, 
Pemberdayaan 

Masyarakat

Logistik dan 
Operasional

Lampiran 22

SK MENTERI KESEHATAN NOMOR HK. 01.07/ MENKES/209/2020
TENTANG INCIDENT MANAGEMENT SYSTEM (IMS)*

Koordinasi, fungsi dan tugas unit-unit terkait di Kementerian Kesehatan 
berdasarkan SK Menteri no HK. 01.07/MENKES/209/2020

Menteri Kesehatan

Struktur Organisasi

Klaster Kesehatan

IHR Focal Point-Dirjen P2P

Sesditjen P2P
Sesditjen Yankes

Surveilans, Data 
dan Informasi

Pelacakan 
kontak, 

pengumpulan, 
verifikasi, dan 
analisis data 

(PHEOC)

Interoperability 
sistem informasi

Pengendalian 
Infeksi

Pintu Masuk

Manajemen 
Kasus

PSBB

Laboratorium Respon Medis
Pelayanan 
Kesehatan 

Esensial

Pusat Krisis Kesehatan (EOC)
(Sekretariat)

Lintas sektor, 
Satgas, 

BNPB, Klaster 
kesehatan, TNI

WHO IHR Focal Point

Tim Pengarah

*Bagan disesuaikan dengan Rencana Operasi Penanggulangan COVID-19  
Bidang Kesehatan di Indonesia, Revisi 1, halaman 30
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Lampiran 3 3

LANDASAN HUKUM KOMUNIKASI RISIKO
UNTUK PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Berikut beberapa landasan hukum yang mendasari Komunikasi Risiko 
untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana

5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

7. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan 
Wabah Penyakit Menular

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 
Pengelolaan Bantuan Bencana

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

13. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana

14. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kementerian 
Kesehatan

15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 
Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai 
Bencana Nasional
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16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan 
Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah 
Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia

17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 342/Menkes/SK/111/2007 
tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Informasi kepada Pers 
dan/atau Masyarakat

18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/ Menkes/ 209/ 
2020 tentang Tim Koordinasi Kewaspadaan Nasional Coronavirus 
Disease-19 Bidang Kesehatan

19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 
tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 
tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan 
Wabah dan Upaya Penanggulangan

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang 
Kesehatan

22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang 
Penanggulangan Penyakit Menular

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

24. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 81 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan

25. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

26. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2019 tentang 
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan

27. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang 
Penanggulangan Krisis Kesehatan

28. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 
03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana



Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan 97

Lampiran 4 4

LEMBAR KERJA MENENTUKAN KHALAYAK SASARAN

Khalayak 
Sasaran Primer

Khalayak 
Sasaran 

Sekunder

Khalayak 
Sasaran 
Tersier

Siapa mereka?

Geografi 
(letak wilayah)

Demografi 
(usia, gender, 
pendidikan, ada yang 
berkebutuhan khusus)

Sosiografi
(status sosial dan 
ekonomi, pekerjaan)

Psikografi
(gaya hidup,
nilai, opini, dan
siapa yang diajak 
diskusi/didengar 
pendapatnya
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SALURAN KOMUNIKASI

Situasi dan berbagai saluran komunikasi saat ini:

1. MEDIA CETAK 

Ada berbagai media cetak seperti koran, majalah, tabloid, 
selebaran/leaflet, poster, buku, dan media luar ruang seperti papan 
reklame, baliho, dan lain-lain.

• Secara umum, pembaca koran, majalah, dan tabloid cetak sudah 
turun peminatnya. Mereka beralih ke koran atau majalah digital 
karena masyarakat cenderung beranggapan informasi seharusnya 
bisa didapat secara gratis. Namun, di lokasi yang sambungan 
internetnya kurang baik, koran cetak masih menjadi media yang 
penting.

• Media cetak lain seperti selebaran, poster, dan buku, perlu 
dirancang secara strategis agar menjadi perangkat yang efektif 
serta memuat informasi lebih detail dan dapat dibaca berulang 
kali oleh kelompok sasaran. Media cetak ini dapat menjangkau 
banyak orang karena dapat dibagikan, ditempel, atau diambil bila 
dibutuhkan. Namun harus diingat, biaya pencetakan relatif tinggi 
dan materi cetak ini bisa saja hanya berlaku untuk waktu singkat. 
Agar dampaknya maksimal, media cetak harus dikombinasikan 
dengan kegiatan komunikasi lainnya, seperti komunikasi langsung 
secara tatap muka. Titik distribusi atau pemajangan yang sesuai 
bisa mencakup tempat layanan (puskesmas dan posyandu), pasar 
dan mal, tempat pertemuan desa, dan tempat lain yang mudah 
dilihat atau banyak dikunjungi orang.

• Terkait media cetak luar ruang seperti papan reklame dan baliho 
yang ditempatkan di tempat publik atau sarana transportasi 
umum, penelitian menunjukkan terdapat proporsi masyarakat 
yang cukup banyak menghabiskan waktu di luar rumah terutama 
di Jabodetabek. Hal ini menunjukkan ada peluang besar 
untuk memaksimalkan penggunaan media luar ruang dalam 
mempromosikan pesan komunikasi. Tersedianya bebagai bentuk 

Lampiran 55
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media promosi luar ruang mengharuskan para pelaku komunikasi 
untuk tidak hanya cerdik dalam memilih media luar ruang, tetapi 
juga semakin kreatif dalam penyajian bentuk komunikasinya. 
Namun, biaya pemasangan dan produksi media luar ruang sering 
kali tinggi, sehingga perlu diperhitungkan kesesuaiannya dengan 
tujuan dan dana yang tersedia.

2. MEDIA PENYIARAN

Yang termasuk media penyiaran antara lain televisi, radio, video/
film, media luar ruang bergerak seperti iklan di sarana transportasi 
publik dan mobil pribadi. 

• Dulu, televisi (TV) hanya terdiri dari beberapa saluran, sedangkan 
sekarang ada ratusan saluran TV. Setiap saluran memberikan jenis 
konten yang berbeda, seperti berita, drama, film, olahraga, animasi, 
alam, perjalanan, politik, kartun, dan agama. TV adalah media 
penyiaran nomor satu karena jangkauannya tinggi. Iklan televisi, 
drama, dokumenter, atau kartun tentang topik kesehatan dapat 
disiarkan tidak hanya melalui saluran TV nasional yang tarifnya 
lebih mahal (jika anggaran memungkinkan), tetapi bisa disiarkan di 
tingkat komunitas. Misalnya, melalui pemutaran film di luar ruangan 
dan pemutaran siaran TV atau DVD di tempat yang sesuai, seperti 
titik layanan kesehatan dan acara komunitas.

• Radio sebagai media audio dapat menjangkau banyak orang 
dengan cepat di wilayah geografis luas. Walaupun sudah banyak 
saluran komunikasi lain, radio tetap mendapat tempat di hati 
masyarakat. Sekarang, kebanyakan stasiun radio sudah lebih terarah 
dalam menyasar segmen pendengar mereka. Misal, di kota besar 
sasarannya adalah kaum pekerja eksekutif yang mendengarkan 
radio saat di mobil. Stasiun radio dapat menyiarkan iklan, drama, 
dan naskah pesan yang biaya produksinya relatif murah. Namun, 
karena secara umum popularitas radio menurun digantikan media 
digital, penggunaan radio sebagai saluran komunikasi perlu 
dicermati agar efektif.

3. MEDIA INTERNET/DIGITAL

Media digital ialah segala bentuk media yang pendistribusian 
kontennya menggunakan perangkat elektronik. Media sosial termasuk 
media digital yang digunakan untuk berpartisipasi, berinteraksi, 
berbagi informasi, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya tanpa dibatasi 
ruang dan waktu.
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Pengguna media digital seperti website dan media sosial, serta 
pengguna smartphone menunjukkan tren yang meningkat di Indonesia. 
Menurut Dataportal.com: 
• Ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia pada Januari 2020
• Ada 160 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2020
• Terdapat 338,2 juta koneksi seluler di Indonesia pada Januari 2020

Berbagai media digital:

a. Website

Website merupakan salah satu media digital yang menyajikan 
artikel, berita, maupun video yang bisa diakses para pengunjungnya. 
Komunikasi melalui website biasanya lebih bersifat satu arah. Yakni, 
pengguna hanya membaca artikel atau menonton video yang ada 
tanpa berinteraksi dengan pemilik/pengelola website.

Pembuatan website tidak hanya memperhatikan konten yang 
akan diunggah namun juga harus memperhatikan struktur dan alur 
penggunaan website. Desain struktur dan alur penggunaan website 
biasanya dilakukan oleh user interface designer. Struktur dan alur 
penggunaan website yang jelas serta baik membuat pesan dan konten 
yang disajikan bisa mudah dilihat dan dimengerti.

Pemilik website juga harus memperhatikan ukuran konten foto 
atau video yang akan diunggah karena ukuran yang terlalu berat 
dapat memperlambat kinerja website. Konten-konten baik artikel, 
foto, maupun video sebaiknya selalu menggunakan beberapa kata 
kunci yang sama dan konsisten agar website dapat lebih mudah 
ditemukan oleh mesin pencari seperti Google atau Yahoo. Alamat 
website sebaiknya singkat dan mudah diingat. Alamat website dapat 
ditampilkan juga di saluran komunikasi utama lain seperti media cetak, 
media penyiaran, dan media sosial.

b. Media Sosial

 Berbagai media sosial dan aplikasi pesan singkat yang populer:

 1. Youtube

 YouTube merupakan platform video terbesar di Indonesia. Pengguna 
YouTube terbagi menjadi dua, yaitu pengguna yang hanya menonton 
video dan pengguna yang mengunggah video. Beragam jenis dan 
topik video bisa ditemukan di YouTube. Pengguna yang mengunggah 
video pun tak hanya berasal dari kalangan profesional, namun juga 
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amatir. Sebagian besar media televisi juga sudah mulai menggunakan 
YouTube sebagai saluran komunikasi tambahan untuk membagikan 
video dan acara-acara mereka. YouTube juga dilengkapi dengan fitur 
live stream yang banyak digunakan oleh berbagai pihak, terutama di 
masa pandemi ini.

 2. Facebook

 Facebook adalah media sosial dengan pengguna terbanyak di 
Indonesia. Menurut NapoleonCat, lebih dari 169 ribu masyarakat 
Indonesia memiliki akun Facebook. Pengguna tertinggi Facebook 
didominasi oleh masyarakat berumur 18 – 44 tahun. Facebook cukup 
terkenal dan sering digunakan, terutama oleh masyarakat yang tinggal 
di luar Pulau Jawa. Selain dengan teman dan keluarga, Facebook 
biasanya digunakan untuk bergabung ke grup-grup yang sesuai 
dengan minat pengguna, baik yang terkait hobi maupun pekerjaan. Ada 
banyak komunitas yang menggunakan grup dan halaman Facebook 
sebagai salah satu media komunikasi utama mereka.

 3. Instagram

 Instagram merupakan platform kedua dengan pengguna terbanyak 
di Indonesia. Terdapat lebih dari 81 juta pengguna Instagram di 
Indonesia per November 2020. Mereka berasal dari kelompok umur 
18 – 34 tahun. Platform yang juga berada di bawah naungan Facebook 
ini cukup banyak diminati karena memiliki fungsi beragam. Tak hanya 
berbagi foto, pengguna juga bisa berbagi cerita di balik foto tersebut, 
di bagian caption/keterangan. Fitur carousel di Instagram saat ini 
banyak digunakan untuk membuat konten-konten microblogging 
dan membagikan infografis. Instagram juga menyediakan kanal untuk 
mengunggah video-video panjang dengan durasi lebih dari 10 menit, 
serta siaran langsung (IG Live) yang bisa digunakan oleh dua pengguna 
secara bersamaan. Instagram Shopping adalah fitur terbaru Instagram 
yang membantu banyak penjual online untuk mengunggah katalog 
dan memasarkan produk mereka secara online di Instagram. Penjual 
bisa mengaitkan halaman Instagram Shopping mereka ke website 
sehingga pengguna bisa langsung membeli.

 4. Twitter

 Twitter adalah layanan jejaring sosial tempat pengguna mengunggah 
pesan yang disebut tweet. Banyak orang menggunakan Twitter sebagai 
sumber informasi dan berita-berita terkini. Pengguna bisa mengunggah 
tweet berisi kalimat dengan panjang maksimal 280 karakter. Fitur 
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Twitter Thread memudahkan pengguna untuk membuat konten yang 
bersambung dengan lebih baik dan mudah dibaca oleh pengguna 
lain. Pengguna Twitter juga bisa menyertakan gambar ataupun video 
dalam, namun durasi video dibatasi maksimal 2 menit 20 detik. Berita-
berita bisa tersebar dengan cepat di Twitter karena sistem sharing 
Twitter lebih mudah, yakni menggunakan tombol ReTweet. Selain itu, 
pengguna bisa menggunakan kata kunci maupun tagar untuk mencari 
berita atau tweet terbaru maupun terpopuler. Perusahaan-perusahaan 
dan penyedia jasa biasanya menggunakan Twitter sebagai sarana 
pelayanan konsumen. Sebagian masyarakat di kalangan usia 18-34 
tahun lebih suka berkonsultasi dan menyampaikan keluhan melalui 
layanan pelanggan di Twitter ketimbang harus menghubungi call 
center, karena prosesnya relatif lebih mudah dan murah.

 5. Tiktok

 Tiktok cukup terkenal mulai tahun 2019 hingga saat ini. Penggunanya 
kebanyakan anak-anak usia 13 –21 tahun, namun ada juga pengguna 
yang usianya lebih tua. Kanal ini merupakan platform tempat 
pengguna mengunggah video portrait dengan durasi hingga 60 detik. 
TikTok memiliki banyak fitur untuk membuat video dengan berbagai 
transisi. Selain itu, TikTok juga menyediakan lagu-lagu dan berbagai 
filter menarik yang bisa digunakan pengguna dalam membuat video.

 6. WhatsApp

 WhatsApp adalah aplikasi percakapan/chat pada smartphone. 
Saat ini, WhatsApp menjadi salah satu platform percakapan utama 
yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain 
untuk percakapan, platform ini juga memberikan kemudahan untuk 
melakukan panggilan suara maupun video call ke sesama pengguna. 
Pembagian informasi lewat WhatsApp sangat digemari karena murah, 
mudah, dan cepat. WhatsApp merupakan media komunikasi yang 
lebih personal sehingga pesan-pesan yang disampaikan melalui 
media ini cenderung lebih mudah dipercaya oleh penerimanya. 
Karena itu, materi yang disebarkan melalui WhatsApp sebaiknya tetap 
harus dihubungkan ke sumber seperti link berita maupun konten di 
media sosial lainnya guna menghindari penyebaran informasi palsu 
atau hoaks.
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 Cara utama menyampaikan pesan lewat sosial media:

 1. Posting

 Posting ialah mengunggah foto/video informasi di saluran media sosial 
yang dimiliki kementerian atau pemerintah daerah. Materi komunikasi 
risiko yang diunggah di media sosial sebaiknya memiliki informasi 
jelas dan detail. Foto maupun infografis yang diunggah harus memiliki 
ukuran teks cukup besar agar tetap terlihat jelas ketika dilihat melalui 
telepon genggam. Tambahan informasi juga bisa disertakan di bagian 
caption/keterangan. Posting di media sosial akan sukses bila diberi 
dukungan berupa like atau komentar dari khalayak sasaran. 

 Selain itu, membagikan foto/infografis melalui aplikasi chat seperti 
WhatsApp atau media sosial lain juga bisa memperluas penyebaran 
informasi yang telah dibuat. Tantangannya ialah mendapatkan 
follower (pengikut), terutama jika akun kita masih baru. Untuk itu, kita 
dapat bekerja sama dengan influencer media sosial. Tujuannya agar 
influencer tersebut mau mendukung dengan membagikan atau me-
repost/retweet postingan kita kepada pengikut mereka.

 2. Outreach

 Outreach ialah menggunakan akun media sosial lain yang sudah 
memiliki banyak pengikut. Misalnya, akun media sosial milik influencer, 
media massa, komunitas tertentu, atau mitra lainnya. Sehingga, pesan 
komunikasi kita akan dilihat oleh pengikut mereka. Dengan demikian, 
semakin banyak orang yang melihat pesan komunikasi kita.

 Outreach biasa dilakukan dengan membayar pada pemilik akun 
media sosial yang dipakai. Selain itu, bisa juga melalui format kerja 
sama sehingga pemilik akun mengunggah pesan komunikasi dari kita 
sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Belajar dari pengalaman, 
perlu dipastikan bahwa akan ada konsistensi dari influencer/pemilik 
akun agar pesan, perilaku, dan konten lain yang mereka unggah 
sejalan dengan pesan kita.

Tidak ada seorang pun yang tahu perkembangan teknologi komunikasi 
di masa yang akan datang. Pemutakhirkan saluran komunikasi perlu 
dilakukan terus agar berkembang seiring kemajuan zaman.
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Lampiran 66

CONTOH OTORITAS JURU BICARA SAAT KRISIS COVID-19

No
Kode 

Situasi 
Krisis

Juru Bicara Tugas Fungsi Tugas dan Kewenangan

1 MERAH Presiden Republik 
Indonesia atau 
pihak yang ditunjuk

· Menjadi juru bicara utama

· Menjadi koordinator tim 
penanganan krisis

· Menyampaikan informasi krisis 
secara umum dan Langkah-
langkah strategis yang akan 
dilakukan

Menteri Kesehatan, 
Ketua Umum/
Pelaksana KPCPEN

· Menjadi juru bicara 
pendukung 

· Menjadi koordinator tim 
penanganan krisis internal

· Menyampaikan informasi krisis 
secara detil terkait dengan 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Menteri terkait · Menjadi juru bicara 
pendukung untuk isu terkait 

· Menyampaikan informasi 
pendukung yang terkait dengan 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19

Kepala Daerah · Menjadi juru bicara utama 
bila krisis terjadi di daerah 
kewenangannya 

· Menyampaikan informasi krisis 
secara umum dan Langkah-
langkah strategis yang akan 
dilakukan

2 ORANYE Menteri Kesehatan, 
Ketua Umum/
Pelaksana KPCPEN

· Menjadi juru bicara utama · Menyampaikan informasi krisis 
secara umum dan Langkah-
langkah strategis yang akan 
dilakukan

Kepala Daerah · Menjadi juru bicara utama 
bila krisis terjadi di daerah 
kewenangannya 

· Menyampaikan informasi krisis 
secara umum dan Langkah-
langkah strategis yang akan 
dilakukan

Dirjen Kementerian 
Kesehatan atau 
Menteri terkait

· Menjadi juru bicara 
pendukung 

· Menyampaikan penjelasan untuk 
memperlengkap informasi

Dirjen Kementerian 
terkait

· Menjadi juru bicara 
pendukung untuk isu terkait 

· Menyampaikan informasi 
pendukung yang terkait dengan 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19

3 HIJAU Dirjen Kementerian 
Kesehatan atau 
Kementerian/
Lembaga terkait

· Menjadi juru bicara utama · Menyampaikan penjelasan 
mengenai isu yang terjadi 
apabila ditanya

Direktur 
Kementerian 
Kesehatan atau 
Kementerian/
Lembaga terkait

· Menjadi juru bicara 
pendukung

· Menyampaikan penjelasan 
untuk memperlengkap informasi 
apabila diminta oleh juru bicara 
utama

Kadiskes · Menjadi juru bicara utama 
bila krisis terjadi di daerah 
kewenangannya
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Keterangan kode krisis:

• Situasi krisis COVID-19 ditentukan dengan mengevaluasi kejadian negatif 
yang sedang terjadi, yang mengancam, melemahkan, atau merusak 
keunggulan kompetitif dari suatu destinasi/organisasi.

• Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPCPEN) mengklasifikasikan dan merekomendasikan tiga kategori krisis 
berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu:

Kode Hijau
Insiden Tingkat 1

(minor)

Kode Oranye
Insiden Tingkat 2

(medium)

Kode Merah
Insiden Tingkat 3

(major)
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TINGKAT NASIONAL

I. Komunikasi publik melalui kehumasan (siaran pers, bicara di acara publik, iklan layanan masyarakat, dll)

1.

2.

3.

4

II. Kemitraan (menjalin kerja sama internal dan eksternal)

1.

2.

3.

4

III. Advokasi  (Target sasaran: stake holder, lembaga donor, perwakilan media massa, dll)

1.

2.

3.

4

Rencana Kegiatan Khalayak Sasaran 

Implementasi: 
Kapan dan Di mana

(materi yang digunakan, kegiatan/
lokasi, dll)

Penanggung Jawab 
Implementasi

Waktu Biaya (perkiraan)

Lampiran 7

RENCANA AKSI KOMUNIKASI RISIKO
TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : ................................................................................................................................................
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TINGKAT NASIONAL

I. Komunikasi publik melalui kehumasan (siaran pers, bicara di acara publik, iklan layanan masyarakat, dll)

1.

2.

3.

4

II. Kemitraan (menjalin kerja sama internal dan eksternal)

1.

2.

3.

4

III. Advokasi  (Target sasaran: stake holder, lembaga donor, perwakilan media massa, dll)

1.

2.

3.

4

Rencana Kegiatan Khalayak Sasaran 

Implementasi: 
Kapan dan Di mana

(materi yang digunakan, kegiatan/
lokasi, dll)

Penanggung Jawab 
Implementasi

Waktu Biaya (perkiraan)

7
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TINGKAT PROVINSI

I. Advokasi  (Target sasaran: stake holder, lembaga donor, perwakilan media massa, dll) 

1.

2.

3.

4

II. Komunikasi publik melalui kehumasan (siaran pers, bicara di acara publik, iklan layanan masyarakat, dll)

1.

2.

3.

4

III. Pelibatan masyarakat

1.

2.

3.

4

IV. Pelatihan

1

2

3

4

 V. M0nitoring dan Evaluasi

1

2

3

4

Rencana Kegiatan Khalayak Sasaran 

Implementasi: 
Kapan dan Di mana

(materi yang digunakan, kegiatan/
lokasi, dll)

Penanggung Jawab 
Implementasi

Waktu Biaya (perkiraan)
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TINGKAT PROVINSI

I. Advokasi  (Target sasaran: stake holder, lembaga donor, perwakilan media massa, dll) 

1.

2.

3.

4

II. Komunikasi publik melalui kehumasan (siaran pers, bicara di acara publik, iklan layanan masyarakat, dll)

1.

2.

3.

4

III. Pelibatan masyarakat

1.

2.

3.

4

IV. Pelatihan

1

2

3

4

 V. M0nitoring dan Evaluasi

1

2

3

4

Rencana Kegiatan Khalayak Sasaran 

Implementasi: 
Kapan dan Di mana

(materi yang digunakan, kegiatan/
lokasi, dll)

Penanggung Jawab 
Implementasi

Waktu Biaya (perkiraan)
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TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN MASYARAKAT

I. Advokasi  (Target sasaran: stake holder, lembaga donor, perwakilan media massa, dll) 

1.

2.

3.

4

II. Komunikasi publik melalui kehumasan (siaran pers, bicara di acara publik, iklan layanan masyarakat, dll)

1.

2.

3.

4

III. Pelibatan masyarakat (khalayak sasaran, intrapersonal, kelompok kecil, dll)

1.

2.

3.

4

IV. Pelatihan

1

2

3

4

 V. M0nitoring dan Evaluasi

1

2

3

4

TOTAL BIAYA

Rencana Kegiatan Khalayak Sasaran 

Implementasi: 
Kapan dan Di mana

(materi yang digunakan, kegiatan/
lokasi, dll)

Penanggung Jawab 
Implementasi

Waktu Biaya (perkiraan)
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TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN MASYARAKAT

I. Advokasi  (Target sasaran: stake holder, lembaga donor, perwakilan media massa, dll) 

1.

2.

3.

4

II. Komunikasi publik melalui kehumasan (siaran pers, bicara di acara publik, iklan layanan masyarakat, dll)

1.

2.

3.

4

III. Pelibatan masyarakat (khalayak sasaran, intrapersonal, kelompok kecil, dll)

1.

2.

3.

4

IV. Pelatihan

1

2

3

4

 V. M0nitoring dan Evaluasi

1

2

3

4

TOTAL BIAYA

Rencana Kegiatan Khalayak Sasaran 

Implementasi: 
Kapan dan Di mana

(materi yang digunakan, kegiatan/
lokasi, dll)

Penanggung Jawab 
Implementasi

Waktu Biaya (perkiraan)
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LANGKAH-LANGKAH

Tentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun Rencana Aksi 
Komunikasi Lokal 

1. Identifikasi permasalahan yang paling utama dalam komunikasi lokal berdasarkan 
data-data yang ada.

 Misalnya, petugas kesehatan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan 
yang cukup dalam memberikan informasi tentang imunisasi kepada orangtua/
pengasuh, petugas kesehatan tidak mengerti bahasa lokal/daerah, dan kurangnya 
materi/media komunikasi.

2. Identifikasi target utama terkait nomor 1 (misal: kader, stake holder, orangtua, dll)

3. Identifkasi pendekatan komunikasi dalam memecahkan masalah tersebut 
(advokasi/mobilisasi sosial/komunikasi perubahan perilaku).

4. Identifikasi rencana kegiatan dan mitra dalam implementasi (misal: pramuka, NU, 
LSM lokal, karang taruna, dll).

5. Identifikasi/pemilihan alat komunikasi dan kegiatan yang digunakan dalam upaya 
memperbaiki gap (kesenjangan) antara pengetahuan dan tindakan.

Contoh: 

Rencana Aksi Komunikasi Risiko Kabupaten X untuk sosialisasi vaksinasi COVID-19

1. Advokasi

Pertemuan advokasi dengan Bappeda yang diadakan 2 kali setahun untuk mendapatkan 
alokasi dana terkait kegiatan komunikasi risiko vaksinasi.

2. Mobilisasi sosial

Setiap bulan kader mengikuti pertemuan dengan masyarakat untuk menyebarluaskan 
informasi tentang vaksinasi.

3. Komunikasi perubahan perilaku 

Kader melakukan kunjungan rumah dalam menyebarluaskan informasi terkait vaksinasi 
kepada orangtua.

4. Pelatihan

Pelatihan kader tentang keterampilan komunikasi interpersonal di tingkat masyarakat.

5. Komunikasi publik lewat kehumasan  
    (siaran pers, acara hiburan sambil memberikan pesan, dll)

Siaran berita, iklan layanan masyarakat , radio lokal , hotline, atau narahubung/nomor 
telepon untuk menyampaikan saran dan keluhan

6. Monitoring dan evaluasi 

Focus Group Discussion untuk mendiskusikan kemajuan pemahaman dan kemauan 
masyarakat untuk mengikuti vaksinasi.
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Lampiran 8 8

No Output dan Kegiatan  
(per fase dan tujuan) Indikator Cara 

Memverifikasi

Fase: Prakrisis

Tujuan: Menyadarkan 
masyarakat akan pentingnya 
menjaga kebersihan tangan.

Luaran/ouput.

1 Kader/relawan menjelaskan 
dan membagikan leaflet 
kepada warga masyarakat 
sasaran.

80% kader/relawan telah 
menjelaskan dan kemudian 
membagikan leaflet cuci 
tangan pakai sabun ke warga 
masyarakat sasaran.

Laporan via 
aplikasi Rapid 
Pro.

Kegiatan

2 Desain leaflet cuci tangan 
pakai sabun dengan beragam 
bahasa lokal.

Tersedianya 100 ragam leaflet 
dengan bahasa daerah yang 
berbeda-beda.

Bukti desain.

3 Produksi leaflet tentang cuci 
tangan pakai sabun.

Tercetaknya 50 juta leaflet. Laporan 
produksi.

4 Distribusi leaflet cuci tangan 
pakai sabun ke kader/
relawan. 

Terdistribusinya leaflet cuci 
tangan pakai sabun ke pada 
514 kabupaten/kota di 
Indonesia.

Adanya kegiatan pembagian 
leaflet bagi kader/relawan.

Laporan 
distribusi.

CONTOH MONITORING KINERJA
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No
Jenis 

Media
Karektaristik Informasi yang Perlu Dipantau 

(antara lain)

Cara 
Mengakses Waktu

1 Media 
massa 
nasional

Secara umum:

1. Informasi terkait bencana yang diberitakan, 
pola dan sikap pemberitaannya.

Terkait dengan kegiatan komunikasi risiko:

2. Panduan/informasi resmi dalam agenda 
media (Apakah diberitakan? Apakah 
menempati posisi penting? Dan sebagainya).

3. Kelengkapan menyampaikan panduan/
informasi resmi.

4. Sikap terhadap panduan/informasi 
resmi dan narasumber/juru bicara resmi 
(positif/ negatif, mendukung/netral/ tidak 
mendukung, termasuk framing yang diambil)

Hoaks dan misinformasi:

5. Sikap terhadap hoaks atau misinformasi 
(Apakah ikut mendukung dengan 
menyampaikan apa adanya? Atau 
melakukan debunking?)

Media 
monitoring 
dengan 
melakukan 
analisis isi 
media.

Social media 
monitoring 
dan listening

Harian 
dan 
mingguan

2 Media 
massa 
daerah/
lokal

3 Media 
online 

Empat poin di atas ditambah:

Jumlah pembaca (reach) dan tingkat 
engagement.

4 Media 
sosial 
(Twitter, 
Facebook, 
dll)

Secara umum:

1. Informasi terkait bencana yang diberitakan, 
pola dan sikap pemberitaannya.

Terkait dengan kegiatan komunikasi risiko:
2. Kelengkapan menyampaikan panduan/

informasi resmi.

3. Sikap terhadap panduan/informasi 
resmi dan narasumber/juru bicara resmi 
(positif/ negatif, mendukung/netral/tidak 
mendukung, termasuk framing yang diambil)

Hoaks dan misinformation
4. Sikap terhadap hoaks atau misinformation 

(Apakah ikut mendukung dengan 
menyampaikan apa adanya? Atau 
melakukan debunking?)

5. Jumlah pembaca (reach) dan tingkat 
engagement.

CONTOH MONITORING MEDIA

Lampiran 99
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CONTOH MONITORING SITUASI

No
Jenis 

Media
Karektaristik Informasi yang Perlu Dipantau 

(antara lain)

Cara 
Mengakses Waktu

1 Media 
massa 
nasional

Secara umum:

1. Informasi terkait bencana yang diberitakan, 
pola dan sikap pemberitaannya.

Terkait dengan kegiatan komunikasi risiko:

2. Panduan/informasi resmi dalam agenda 
media (Apakah diberitakan? Apakah 
menempati posisi penting? Dan sebagainya).

3. Kelengkapan menyampaikan panduan/
informasi resmi.

4. Sikap terhadap panduan/informasi 
resmi dan narasumber/juru bicara resmi 
(positif/ negatif, mendukung/netral/ 
tidak mendukung, termasuk framing yang 
diambil)

Hoaks dan misinformasi:

5. Sikap terhadap hoaks atau misinformasi 
(Apakah ikut mendukung dengan 
menyampaikan apa adanya? Atau 
melakukan debunking?)

Media 
monitoring 
dengan 
melakukan 
analisis isi 
media.

Social media 
monitoring 
dan listening

Harian 
dan 
mingguan

2 Media 
massa 
daerah/
lokal

3 Media 
online 

Empat poin di atas ditambah:

Jumlah pembaca (reach) dan tingkat 
engagement.

4 Media 
sosial 
(Twitter, 
Facebook, 
dll)

Secara umum:

1. Informasi terkait bencana yang diberitakan, 
pola dan sikap pemberitaannya.

Terkait dengan kegiatan komunikasi risiko:
2. Kelengkapan menyampaikan panduan/

informasi resmi.

3. Sikap terhadap panduan/informasi 
resmi dan narasumber/juru bicara resmi 
(positif/ negatif, mendukung/netral/tidak 
mendukung, termasuk framing yang diambil)

Hoaks dan misinformation
4. Sikap terhadap hoaks atau misinformation 

(Apakah ikut mendukung dengan 
menyampaikan apa adanya? Atau 
melakukan debunking?)

5. Jumlah pembaca (reach) dan tingkat 
engagement.

Lampiran 10 10
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PEMBELAJARAN TIM SENTRA MEDIA 
BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, peran 
komunikasi publik sangatlah penting untuk menyebarkan informasi dan 
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang terjadi 
dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kepanikan publik. Biro 
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dalam pelaksanaan komunikasi 
risiko bidang kesehatan menjadi koordinator Tim Komunikasi Risiko 
Bidang Komunikasi Publik/Tim Sentra Media.

Untuk mengomunikasikan berbagai informasi dan risiko 
kesehatan agar diterima dengan baik oleh publik, strategi komunikasi 
penanggulangan respons COVID-19 dilakukan melalui beberapa fase. 
Koordinasi pentahelix dilakukan, baik internal maupun eksternal, agar 
pesan yang ingin disampaikan bisa diterima masyarakat.

Dalam kolaborasi pentahelix, Biro Komunikasi dan Pelayanan 
Masyarakat berkoordinasi erat dengan berbagai pihak. Penyampaian 
komunikasi publik juga melalui beberapa tahapan, mulai dari monitoring 
media, menyusun narasi, menetapkan sasaran, produksi komunikasi, 
hingga diseminasi informasi melalui berbagai kanal komunikasi.

Strategi Komunikasi
Penanggulangan Respons Covid-19

FASE 1
Analisis Situasi, 

identifikasi 
persoalan/isu

FASE 2
Penentuan 

Tujuan

FASE 3
Analisis & Survei 

Persepsi

FASE 4
Pemetaan 
Pemangku 

Kepentingan

FASE 5
Taktik 

Komunikasi 
(pesan, media, 
komunikator)

FASE 6
Rencana Aksi 

& Timeline, 
Agenda Setting

FASE 7
Evaluasi

Lampiran 1111
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KOORDINASI LINTAS SEKTOR/LINTAS PROGRAM

KOMUNIKASI PUBLIK

Komunitas/
Tokoh

Akademisi/
Pakar

Pempus-
Pemda

Kolaborasi
Pentahelix

Media

Swasta

Monitoring
a. Media Massa
b. Media Sosial
c. Interaksi Media 

Digital (medsos, 
web, WA)

d. Hotline (119/ 
Halo 
Kemenkes)

e. Hasil Konfrensi 
Pers

f. Arahan 
Presiden

g. Website

Narasi
a. Update Situasi
b. Keseriusan 

dan Kesiapan 
Pemerintah

c. Imbauan 
Publik 
(#DirRmahAja, 
#PakaiMasker, 
#JagaJarak, 
#CTPS, dll.)

d. Respon Isu  
Terkini

Sasaran
a. Masyarakat  

Umum
b. ODP/PDP/OTG
c. Pekerja/Pelajar
d. Komunitas/

Kelompok  
Tertentu lainnya

e. Media

Produk
Komunikasi
a. Rilis Berita
b. Infografis/

Videografis
c. Konten Media 

Sosial
d. Talk Show
e. Advertorial
f. Siaran Radio 

Kesehatan
g. Anti Hoaks
h. Talking Points
i. FAQ

Media

a. Owned Media
b. Earned Media
c. Shared Media
d. Paid Media
e. Below the 
Line/Offline

Untuk mencapai tujuan, Tim Komunikasi Publik harus melewati beberapa 
tahapan, sebagai berikut:

1. Media monitoring. Pemantauan berita di media massa dan media 
sosial dilakukan untuk menjaring opini publik dan isu-isu yang beredar 
di masyarakat. Selain itu, juga dilakukan pemantauan interaksi 
kegiatan di media digital (website dan whatsapp); hasil laporan hotline 
119/Halo Kemkes 1500567; dan hasil konferensi pers..

1 2 3 4 5
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2. Narasi. Pembuatan konten narasi dilakukan untuk menyesuaikan 
situasi terkini, menyatakan keseriusan dan kesiapan pemerintah, 
membuat imbauan publik dengan memanfaatkan tagar untuk 
menarik perhatian publik dan memberikan penekanan; serta untuk 
merespons isu terkini, seperti COVID-19.

3. Sasaran. Sasaran dari komunikasi publik adalah masyarakat secara 
umum sampai komunitas/kelompok tertentu, seperti pekerja/
pelajar, pers, generasi milenial, dan masyarakat terdampak. 
Mengenal sasaran sangat penting untuk dapat menyesuaikan antara 
narasi dan produk komunikasi yang akan dihasilkan.

4. Produk komunikasi. Berbagai produk komunikasi dihasilkan 
untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi terkini. Produk 
komunikasi tersebut berupa siaran pers, infografis/videografis, 
konten di media sosial, talk show, advertorial, berita di Siaran Radio 
Kesehatan, konten narasi antihoaks, talking points, serta frequently 
asked questions (FAQ).

5. Media. Berbagai media digunakan untuk menyebar hasil produksi 
komunikasi. Yakni, Owned Media (media yang dimiliki Kementerian 
Kesehatan, seperti website sehatnegeriku.kemkes.go.id, aplikasi 
Sehatpedia, Siaran Radio Kesehatan, dan Flickr Sehatnegeriku); 
Earned Media (diperoleh dari komentar yang disampaikan di 
Facebook, retweet di Twitter, berita di blog/vlog dan forum 
kesehatan); Shared Media (media sosial, seperti Facebook, Twitter, 
dan Instagram); Paid Media (talk show di Metro TV, TV One, Radio 
Elshinta, RRI, dan advetorial di media cetak nasional), serta below the 
line atau kegiatan yang diselenggarakan untuk berinteraksi langsung 
dengan masyarakat guna mempromosikan program/kebijakan.

Hubungan dengan Media Massa dan Media Sosial

Dalam komunikasi risiko, media massa dan media sosial 
memegang peranan yang sangat penting, karena pertukaran informasi 
secara cepat dan terus menerus baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab 
sangat diperlukan.
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1) Diseminasi informasi ke media massa, baik cetak, elektronik, 
maupun online. Penyebaran informasi secara langsung kepada 
media baik cetak, elektronik, maupun online menjadi jembatan 
antara Kementerian Kesehatan dengan masyarakat. Media massa 
sendiri memainkan peranan penting dalam proses komunikasi 
sehingga harus turut memikul tanggung jawab ini.

Diseminasi informasi melalui media massa diharapkan dapat 
dengan cepat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 
kebijakan/program Kementerian Kesehatan serta informasi yang 
benar dari sumber tepercaya. Di sisi lain, media massa juga memiliki 
kebutuhan mendapatkan pemberitaan, sehingga kecepatan 
diseminasi informasi menjadi penting. Bentuk diseminasi informasi 
di antaranya dalam bentuk siaran pers, foto kegiatan, video 
kegiatan, video wawancara singkat, serta rekaman suara kegiatan, 
sesuai kebutuhan media cetak, elektronik, maupun online. Untuk 
mempermudah diseminasi informasi, dilakukan komunikasi melalui 
grup WA (WhatsApp Group).

Contoh bentuk diseminasi informasi kepada media massa.
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2) Pengadaan Media Center.

Media Center berfungsi mendukung pelaksanaan tugas Kementerian 
Kesehatan sebagai leading sector bidang kesehatan, khususnya dalam 
penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik. Media Center 
berperan dalam mengomunikasikan kebijakan publik secara cepat, 
tepat, akurat, dan relevan agar mudah dipahami, serta meningkatkan 
partisipasi publik dalam pertukaran informasi.

Secara operasional, keberadaan Media Center di Kementerian 
Kesehatan melekat pada Biro Komunikasi dan Pelayanan 
Masyarakat. Ruang Media Center merupakan alih fungsi dari Ruang 
Naranta. Saat ini Media Center dimanfaatkan untuk kegiatan media 
briefing. Selain itu juga sebagai “markas” bagi wartawan desk 
kesehatan.

Media Center (alih fungsi Ruang Naranta) untuk media briefing online.

3) Koordinasi dengan juru bicara/komunikator/narasumber/influencer.

Juru bicara merupakan pintu utama komunikasi resmi pemerintah. 
Juru bicara bertugas memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan 
pemerintah menjadi acuan utama bagi masyarakat dan para pencari 
berita. 
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Temu media luring.

Tentunya, juru bicara tidak bisa berjalan sendiri. Juru bicara harus 
didukung dengan talking point yang kuat, standby statement untuk 
isu-isu tertentu, serta pembekalan terkait perkembangan isu. Jika 
dibutuhkan, dapat dilakukan media coaching bagi juru bicara.

4) Penyelenggaraan temu media/konferensi pers.

Temu media/press briefing/konferensi pers bertujuan untuk 
mendalami kebijakan/program yang dikeluarkan Kementerian 
Kesehatan. Seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan diberi 
kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang topik/program 
pembangunan kesehatan yang sedang menjadi tren pemberitaan/
hot issue. 

Media yang terlibat meliputi media mainstream elektronik, cetak, 
maupun jaringan media asing. Antara lain, Tempo, Tribunnews.com, 
Kompas, Republika, Media Indonesia, Antara TV, Metro TV, detik.com, 
Reuters, dan Jakarta Post. 

Konsep media briefing dilaksanakan dengan dua metode yakni 
secara luring dan daring. Penyampaian informasi tidak hanya 
dilakukan satu arah, namun dibuka jalur interaksi antara wartawan 
dengan narasumber sehingga pendalaman dapat terjadi. Media 
briefing luring maupun daring juga disiarkan melalui kanal media 
sosial Youtube Kementerian Kesehatan.
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Jumpa pers serta konferensi pers secara daring.

5) Pemanfaatan Media/Kanal Komunikasi.

 Penyebarluasan informasi secara luas, masif, cepat, dan tepat 
menjadi tantangan tersendiri. Apalagi di era disrupsi saat ini, 
ketika masyarakat lebih memperhatikan siapa yang pertama 
kali memberikan informasi. Karenanya, penguatan strategi 
media digital menjadi pilihan dengan memanfaatkan berbagai 
kanal yang ada. Mulai dari website sehatnegeriku.kemkes.
go.id, akum media sosial, bekerja sama dengan influencer, dan 
talkshow melalui Siaran Radio Kesehatan.
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Pengelolaan Opini Publik

Pengelolaan opini publik yang dilakukan Biro Komunikasi dan Pelayanan 
Masyarakat meliputi media monitoring, baik media massa maupun media 
sosial, kontra narasi hoaks, talking points, agenda setting, dan riset opini 
publik.

1) Media Monitoring.
Monitoring pemberitaan dilakukan terhadap  media massa (cetak, 
online, penyiaran) dan perbincangan di media sosial melalui tools 
media monitoring. Pemantauan ini dilakukan untuk menjaring opini 
publik dan isu-isu yang beredar di masyarakat. Selain itu, juga dilakukan 
pemantauan interaksi kegiatan di media digital (website dan Whatsapp); 
hasil laporan hotline 119/Halo Kemkes 1500567; dan hasil konferensi 
pers.

Ada empat kata kunci yang digunakan, yaitu “Menkes”, “Kemenkes”, 
“COVID-19”, dan “Vaksin COVID-19”. Keempat kata kunci ini untuk 
membantu memantau isu yang berkembang dan mempertimbangkan 
potensi yang akan timbul akibat pemberitaan.
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Pelaporan dilakukan secara berkala, harian, dwi mingguan, dan bulanan. 
Laporan harian sehari dua kali (pagi-sore), dikirimkan ke pimpinan, grup 
humas, dan juga ke Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pelaporan hasil 
monitoring ini sangat penting untuk mengetahui isu yang berkembang di 
masyarakat, yang dapat memengaruhi citra organisasi maupun kebijakan 
dan program kesehatan yang ada.

Alur Monitoring Media

Kegiatan media monitoring.
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Laporan media monitoring pagi dan sore.

Laporan monitoring media sosial pagi dan sore.
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2) Agenda Setting

Agenda setting merupakan suatu kegiatan untuk memetakan isu yang 
ada berdasarkan hasil media monitoring harian, berdasarkan empat kata 
kunci yang digunakan, yaitu “Menkes”, “Kemenkes”, “COVID-19”, dan 
“Vaksin COVID-19”. Keempat kata kunci ini untuk membantu memantau 
isu yang berkembang dan mempertimbangkan potensi-potensi yang 
mungkin terjadi, baik yang positif maupun yang negatif.

Agenda setting dilakukan mingguan, sebagai refleksi isu seminggu 
sebelumnya dan perencanaan isu yang akan diangkat untuk seminggu 
ke depan. Hasil pemetaan digunakan untuk penentuan konten yang 
perlu diangkat oleh Kementerian Kesehatan, kemudian menyesuaikan 
antara audiens, produk komunikasi, dan kanal yang akan digunakan.

Sebagai contoh, untuk audiens milenial, Biro Komunikasi dan Pelayanan 
Masyarakat menggunakan kanal Instagram dengan produk komunikasi 
didisain semenarik mungkin, baik dari segi pemilihan kata maupun 
visual.

Kegiatan pemaparan agenda setting.
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Laporan manajemen isu kesehatan/agenda setting.

3) Kontra Narasi Hoaks
 Ketika mendapatkan berita atau artikel yang teridikasi berisi informasi 

tidak benar, perlu dilakukan pengecekan, seperti  validitas sumber, 
apakah ada unsur kata-kata provokasi (misalnya kalimat: “Sebarkan, 
jangan berhenti di Anda!”), serta penggunaan kalimat yang tidak 
terstruktur (berantakan).
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Alur tahapan yang dilakukan dalam membuat kontra narasi hoaks:

Mendapat 
laporan 

informasi 
hoaks

Identifikasi 
masalah

Klarifikasi 
informasi

Menyiapkan 
konten kontra 

narasi dan 
desain

Persetujuan isi 
konten kontra 

narasi

Penyebarluasan 
informasi yang 

benar

Produksi Komunikasi

Berbagai produk komunikasi dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan publik 
akan informasi terkini. Produk komunikasi tersebut berupa rilis berita, 
infografis/videografis, konten di media sosial, talk show, advertorial, berita 
di Siaran Radio Kesehatan, konten narasi antihoaks, majalah elektronik, 
talking points dan frequently asked questions (FAQ).

Dalam membuat produk komunikasi, sangat penting untuk menentukan 
sasaran dan pemanfaatan kanal di media massa dan media sosial, sehingga 
narasi yang dibuat tepat sasaran. Sasaran dari komunikasi publik adalah 
masyarakat secara umum sampai komunitas/kelompok tertentu, seperti 
pekerja/pelajar, pers, generasi milenial, dan masyarakat yang terdampak. 
Mengenal sasaran sangat penting untuk menyesuaikan antara narasi dan 
produk komunikasi yang akan dihasilkan.

Dengan ditentukan target sasaran, penyusunan narasi pun menyesuaikan 
dengan situasi terkini. Seperti, menyatakan keseriusan dan kesiapan 
pemerintah, membuat imbauan publik dengan memanfaatkan tagar untuk 
menarik perhatian publik dan memberikan penekanan, serta merespons 
isu terkini, seperti COVID-19.

Contoh kontra narasi hoaks.
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Berbagai media digunakan untuk menyebar hasil produksi komunikasi. 
Antara lain, Owned Media (media yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, 
seperti website sehatnegeriku.kemkes.go.id, aplikasi sehatpedia, Siaran 
Radio Kesehatan, dan Flickr sehatnegeriku); Earned Media (diperoleh dari 
komentar yang disampaikan di Facebook, retweet di Twitter, dan berita 
di blog/vlog dan forum kesehatan); Shared Media (media sosial, seperti 
Facebook, Twitter, dan Instagram); Paid Media (talk show di Metro TV, TV One, 
Radio Elshinta, RRI, dan advetorial di media cetak nasional), serta below 
the line atau kegiatan yang diselenggarakan untuk berinteraksi langsung 
dengan masyarakat guna mempromosikan program/kebijakan yang ada.

1) Penyusunan press release dan FAQ

Press release (siaran pers) merupakan pernyataan resmi yang 
ditujukan kepada media. Fungsinya sebagai alat penyebaran 
informasi agar masyarakat mengetahui perkembangan isu/
program/kebijakan Kementerian Kesehatan, seperti launching 
program, informasi terbaru, dan sebagainya. 

Biasanya, dalam satu press release terdapat satu pesan kunci 
sehingga fokus pesan dapat tersampaikan dengan baik. 
Penulisannya mengikuti kaidah jurnalistik. Yakni, pada paragraf awal 
dijelaskan terlebih dahulu 5W dan 1H-nya terlebih dahulu. Minimal 
one day one release sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan.

Sumber press release biasanya dari konferensi pers bersama 
pejabat maupun juru bicara, kegiatan/program baru, surat edaran/
KMK/PMK, wawancara ekslusif, dan sebagainya.

Contoh press release.
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2) Penyusunanan konten berupa infografis/videografis

Konten infografis dikemas secara menarik dan disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat. Juga dikemas dengan lebih ringan agar 
mudah diterima masyarakat. Sama seperti press release, setiap 
infografis maupun videografis yang diproduksi mengandung satu 
pesan kunci agar fokus setiap pesan dapat diterima masyarakat.

Diseminasi infografis dan videografis dilakukan melalui kanal media 
sosial resmi Kementerian Kesehatan dan juga disebarkan lebih luas 
lagi ke Grup WA dan sebagainya.

Contoh konten infografis.

3) Kerja sama penyelenggaraan talkshow radio/televisi

Kerja sama penyelenggaraan talkshow di radio/televisi dilakukan 
untuk publikasi kebijakan, program, dan kinerja Kementerian Kesehatan 
sebagai bagian dari komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Program 
ini menyasar khalayak umum dan pemangku kepentingan terkait.

Contoh penyelenggaraan talkshow di radio/televisi.
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4) Siaran Radio Kesehatan

Siaran Radio Kesehatan yang berada di bawah Biro Komunikasi dan 
Pelayanan Masyarakat merupakan salah satu kanal penyampaian 
informasi dan kebijakan terkait kesehatan ke masyarakat maupun 
stakeholder terkait.  Siaran radio ini dapat diakses melalui streaming 
internet.

Contoh program Siaran Radio Kesehatan.

5) Membuat advertorial

Penyampaian informasi di media cetak dan online merupakan salah 
satu pilihan yang diperlukan untuk memberikan pesan yang benar 
kepada masyarakat, juga untuk menangkal hoaks yang saat ini masih 
banyak beredar.

Contoh advertorial di media cetak dan online.
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6) Majalah elektronik Mediakom

Majalah elektrorik Mediakom terbit tiap bulan, tepatnya pada pekan 
pertama. Sejak pandemi COVID-19 ada di Indonesia, Mediakom 
menyampaikan informasi terkait COVID-19 dengan lebih dalam. 
Misalnya, tentang dampak belajar dan bekerja daring, dibahas dari 
berbagai aspek seperti kesehatan mata dan kesehatan jiwa. Selain 
itu, Mediakom mengangkat juga kisah dibalik layar para pejuang 
COVID-19, seperti pekerja farmasi, petugas lab, petugas penjemput 
jenazah, dan lainnya. 

Melalui Mediakom, pembaca akan mendapat sisi lain informasi 
COVID-19 yang ditulis populer dengan humanis, tanpa 
menghilangkan ketepatan dan aktualitasnya. Selain isu utama 
tentang COVID-19, ada beragam rubrik yang sangat informatif 
dan lekat dengan kehidupan harian pembaca Mediakom. Untuk 
mengaksesnya, pembaca dapat mengklik https://mediakom.
kemkes.go.id/ dan https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/

        

7) Penyusunan talking points

Pembuatan talking points setiap hari pada saat krisis sangat 
diperlukan untuk referensi pimpinan dalam mengambil kebijakan 
dan referensi saat berbicara di depan umum.
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Contoh talking points.

Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dan pelayanan 
prima, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat telah menyediakan 
berbagai fasilitas saluran komunikasi dua arah agar masyarakat dapat 
menyampaikan saran, informasi, dan pengaduan terkait kesehatan 
secara umum maupun kebijakan/program Kementerian Kesehatan 
secara khusus, sehingga dapat diakses dengan mudah, murah, cepat, 
tepat, dan transparan.

Sejak 2015, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mengembangkan 
aplikasi terpadu SIAP (Saluran Informasi Aspirasi & Pengaduan) Kemenkes 
RI untuk layanan call center Halo Kemenkes dengan mengintegrasikan 
semua saluran pelayanan informasi yang ada.
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Layanan call center Halo Kemenkes memadukan kanal-kanal seperti hotline 
1500567, SMS (0812-815-62620), surat elektronik (kontak@kemkes.go.id), 
dan WhatsApp (0812-60-500-567). Layanan-layanan ini beroperasi 24 
jam dan 7 hari seminggu dengan jumlah petugas 10 orang.

Di sisi lain, banyak pula masyarakat yang menyampaikan aspirasi, 
informasi, dan pengaduan melalui media sosial resmi Kementerian 
Kesehatan, surat, ataupun mendatangi langsung ruangan Biro 
Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dan Pojok Informasi. Pelayanan 
informasi dan pengaduan masyarakat juga dapat dilakukan melalui situs 
www.ppid.kemkes.go.id.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari andil Biro Komunikasi dan Pelayanan 
Masyarakat sebagai Tim Sentra Media/Komunikasi Publik. Data dan 
informasi terkini terkait pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat 
dilaporkan secara berkala. Laporan ini menjadi dasar untuk menentukan 
strategi komunikasi risiko, khususnya di masa-masa krisis seperti 
pandemi COVID-19 ini.

Suasana pelayanan informasi di Pojok Informasi.
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Suasana pelayanan di call center Halo Kemenkes.

Hubungan Komunikasi Antarlembaga

Hubungan komunikasi dengan kementerian/lembaga pemerintah, 
pemerintah pusat/daerah, dan lembaga nonpemerintah dapat 
dijelaskan sebagai berikut:

1) Koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L)

Dalam pelaksanaan komunikasi risiko, suatu K/L tidak dapat bekerja 
sendiri. Koordinasi dan sinergi dengan seluruh K/L dari tingkat pusat 
hingga daerah sangat diperlukan. Untuk itu, diperlukan upaya kuat 
guna mengaktifkan jejaring K/L dari tingkat pusat hingga daerah 
sehingga narasi/informasi yang sampai ke masyarakat dapat 
terorganissasi dan tidak membingungkan.

Perlu adanya narasi tunggal yang disebarkan oleh jejaring K/L 
dari tingkat pusat hingga daerah guna meminimalkan timbulnya 
misinformasi. Narasi tunggal bisa dibangun oleh K/L yang menjadi 
leading sector penanganan risiko.

Dengan narasi tunggal, perlu dibangun orkestrasi penyebaran 
informasi yang melibatkan kanal seluruh K/L dari tingkat pusat 
hingga daerah. Hal ini memerlukan upaya aktif dari leading sector 
sebagai pusat informasi terkait risiko.
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Secara berkala, penguatan koordinasi jejaring K/L dari tingkat pusat 
hingga daerah perlu dilakukan sebagai sarana update informasi 
dan invetarisasi masalah komunikasi di lapangan. Sehingga, bisa 
dilakukan evaluasi atas strategi dan narasi yang sudah dibangun 
dan dilaksanakan dalam komunikasi risiko.

2) Penyiapan bahan koordinasi pimpinan dengan Presiden/DPR/
Satuan Tugas

Sebagai leading sector, pimpinan Kementerian/Lembaga sering 
menghadiri rapat koordinasi atau menjadi narasumber terkait risiko 
yang sedang terjadi. Karena itu, materi informatif dengan data ter-
update perlu disiapan. Penyajian data harus disesuaikan dengan 
peserta rapat dan kepentingan penyelenggaraan rapat.

Peliputan dan Dokumentasi

Peliputan dan dokumentasi merupakan aktivitas peliputan kegiatan 
pimpinan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan 
agar diperoleh dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai salah satu 
bentuk pertanggungjawaban. Dokumentasi foto dan video hasil peliputan 
ditampilkan melalui aplikasi berbagi foto Flickr dan Youtube channel 
Kementerian Kesehatan RI.
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