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Kilas Balik Wabah Penyakit Menular Di 

Indonesia

“Semua ilmu pengetahuan yang kita dapat dari pengalaman sejarah manusia untuk

bertahan hidup dari pandemi penyakit menular yang telah tercatat dalam sejarah

menjadi sangat relevan dan penting untuk dikaji”

Sumber: majalah.tempo.com “Ruang isolasi untuk pengendalian wabah pes di Songgoriti, malang, 

1921/Rijkmuseum, KITLV”

Sumber: majalah.tempo.com “Militer mengkarantina wilayah Jawa terkait wabah pes./Tropenmuseum”



Pandemi Dan Hal Yang Berubah Setelahnya

Wabah penyakit Flu Spanyol (menwaskan 40

sd 50 juta orang) atara tahun 1918 dan 1920.

Seperti apa kondisinya setelah pandemi itu

berakir?

❖ Tidak merubah masyarakat secara besar-

besaran, namun kekurangan tenaga kerja ini

di AS membuka jalan bagi kaum perempuan.

Pada 1920 dilakukan ratifikasi Amandemen

ke-19 yang memberikan hak pilih kepada

perempuan AS. Selain itu juga semakin

meningkatnya upah pekerja.

❖ Kewaspadaan epidemic dan sistem kontrol baru diciptakan setelah pandemi 1918. Pada

1923 Laegue of Nation, Badan Multilateral sebelum PBB, meluncurkan Healt Organisation

dan kemudian World health Organization (WHO) berdiri pada 1948.

Sumber: www.bbc.com



K a r a n t i n a
Menjaga Jarak

(Menjadi alterlatif yang cukup

efektif untuk menekan angka

penyebaran wabah Flu Spanyol)
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➢Memicu kemajuan kesehatan
masyarakat terutama terkait
dengan pengembangan
kedokteran kemasyarakatan.



Sumber: covid19.go.id



Strategi Kebudayaan (Van Peursen)

Kesadaran kebudayaan merupakan suatu kepekaan yang mendorong 
manusia agar dia secara kritis menilai kebudayaan yang sedang 

berlangsung.

Penilaian kebudayaan ini dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi 
agar mampu menyusun kembali kebudayaannya sendiri. 

Menghasilkan sebuah kebijaksanaan mengenai arah kebudayaan

Strategi Kebudayaan



Strategi Kebudayaan Seperti Apa Yang Tepat?

Kearifan
Lokal

Kebersihan
salah satu
bagian dari

Iman

Pengetahuan
Tradisional/ 

Mengkomsumsi
tanaman lokal

Ritual/Ritus

Bahasa



Ketahan Budaya

▪ Ketahanan; tak cepat berubah, tak cepat rusak, tak mudah

terpengaruh, Lentur , kembali kekeadaan semula.

▪ Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta,

rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat

▪ Ketahanan budaya, dipahami sebagai kerampilan dan kekuatan

yang diperoleh melalui pengalaman identitas budaya dan budaya

lain.



Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial 

Budaya, Ketahanan Keamanan

Ketahanan Budaya Bersifat 

dinamis sesuai dengan 

perkembangan jaman

Manusia sebagai 

Obyek dan Subyek 

Kebudayaan turut 

memberikan respon 

terhadap perubahan di 

era kontemporer 

sampai dengan modern

Respon: timbulnya 

kesadaran akan 

perkembangan serta 

bentuk kebudayaan itu 

sendiri -> Van Peursen 

“Kesadaraan 

Kebudayaan”

Kesadaran budaya: 

suatu kepekaan yang 

mendorong manusia 

agar dia secara kritis 

menilai/ kebudayaan 

yang sedang 

berkembang

Menghasilkan sebuah 

kebijaksanaan 

mengenai arah 

kebudayaan saaat ini

Strategi Kebudayaan (tdk hny 

sektoral tetapi holistik)

Teori Ketahanan Budaya

❖ Panca Gatra – Ketahanan Nasional



Mudik tidak harus

disakralkan namun

lebih pada situasional

dan fungsional

Lahirnya Interaksi Sosial Dan Budaya Baru

“Esensial lebih dicari, sensasional jika tidak esensial akan irelevan, sebab masyarakat akan lebih kedalam” (Budiman Sudjatmoko)

Modal nilai gotong

royong yang melekat kuat

dalam masyarakat Indonesia 

menjadi imunitas yang 

tangguh dalam menghadapi

pandemi ini.

Mulai merasa nyaman

di zona daring.

Membawa gagasan,

nilai, dan norma baru.



Bukan yang paling kuat,  bukan yang 
paling pintar yang bisa bertahan hidup

Yang paling bisa bertahan hidup
adalah yang paling bisa beradaptasi

dengan perubahan

(Charles Darwin)



Terima kasih.


