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Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ancaman ini dapat mengganggu

kesinambungan fungsional, kognitif dan historis individu, keluarga, 

kelompok, dan komunitas.

Bencana/Krisis



Wabah penyakit berulang kali terjadi di dunia. Tidak ada negara 

atau individu yang luput dari situasi epidemi atau pandemi.

SEJARAH PANDEMI DI DUNIA



Tidak ada perbedaan signifikan penanganan epidemi di Indonesia saat menghadapi SARS, MERS, dan COVID-19. Upaya

preventif pencegahan belum optimal. Tidak ada standar baku.
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Enam provinsi dengan jumlah kasus tertinggi : Jawa Timur, DKI Jakarta, 

Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan

Jumlah kasus masih tinggi dengan tren positif. Jumlah tes harian

masih fluktuatif dan belum stabil di angka 10.000 orang per hari.

Pencatatan data pandemi belum beres. Data kematian belum memuat

jumlah kematian pasien bergejala Covid-19 dengan status ODP-PDP.

Kriteria risiko infeksi belum memandang urgensi pandemi. Penentuan

zona merah hingga hijau tidak bisa hanya berdasarkan kasus positif.



Eksistensi Pandemi

Pandemi lain tidak hanya

dapat terjadi, tetapi

hampir pasti akan terjadi. 

Hanya masalah waktu, 

dunia akan Kembali 

menghadapi situasi

pandemi

For the virus had not 

disappeared. It had only 

gone underground, like a 

forest fire left burning in 

the roots, swarming and 

mutating, adapting, 

honing itself, watching 

and waiting to burst into 

flame

Buku The Great Influenza: The Epic Story of the Deadliest 

Plague in History oleh John M Barry



Bersiap Menghadapi Pandemi Berikutnya

Komunikasi Risiko
Kebenaran

Adalah Kunci
Kepemimpian

Saat Wabah

Pentingnya transparansi data dan 

upaya pencegahan hoaks

Respons efektif seorang pemimpin

yang berbasiskan sains
Pertukaran informasi antara pihak

otoritas, para ahli, dan pihak lain 

dengan publik yang berisiko

menghadapi ancaman

bencana/krisis



Komunikasi Risiko
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Mengendalikan kedalaman

dampak bencana/krisis yang 

terjadi

Membangun kepercayaan publik

terhadap pemerintah pusat dan 

daerah

Kepercayaan publik adalah

modal sosial, termasuk dalam

upaya memahami risiko mitigasi

Meminimalkan dampak sekunder

dan kekacauan di tengah situasi

pandemi

Publik lebih bersiaga dan mampu

memproteksi diri sendiri serta

keluarga



Kepemimpinan Saat Wabah

Respons efektif pemimpin

berbasis sains

Penentu keberhasilan

penanganan wabah

Respons antisains

(meremehkan) membawa

ke dalam situasi kacau

Layanan medis hingga

pemulihan ekonomi

terhambat
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Kebenaran Adalah Kunci

Data pandemi harus transparan, 

mulai dari kasus harian, jumlah

kematian, tes harian, hingga

sebaran kluster infeksi

Transparansi data menjadi upaya

pencegahan hoaks di tengah

pandemi

Data yang dikunci memunculkan

kondisi terror di tengah masyarakat. 

Publik kebingungan dan tidak bisa

memutuskan tindakan apa yang 

harus dilakukan

Kepercayaan publik terhadap

pemerintah seketika dapat runtuh. 

Publik berada di titik tidak bisa

memercayai siapa pun



Kesimpulan

1. Semua orang di seluruh dunia memiliki risiko yang sama di tengah situasi

pandemi.

2. Proses penanganan epidemi atau pandemi harus dicatat dengan rapi, sebagai

standar baku minimal penanganan wabah mendatang.

3. Tiga kunci penanganan wabah adalah kepemimpinan, kebenaran data, dan 

komunikasi risiko.
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