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Perspektif-1

POLA PEMBERLAKUAN 

‘Relaksasi Pembatasan C-19’

 MODEL 1

 Relaksasi diberlakukan setelah tidak 
ada kasus baru yang dilaporkan 
(Selandia Baru, Vietnam)

 MODEL 2

 Relaksasi diberlakukan setelah 
teridentifikasi puncak pandemi (Arab 
Saudi, Italia)

 MODEL 3

 Relaksasi diberlakukan pada posisi 
pada sekitar puncak pandemi (Afrika 
Selatan, India, Meksiko)

Sumber: Paparan CSIS, FGD Renas PB 2020-2024; 3 Juni 2020
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Perspektif-2



Oleh karena itu...

 Perlu memisahkan orang sehat dengan yang sakit dalam skala geografis dan 
administratif yang relatif kecil (Dasa Wisma/RT/RW)

 Aktivitas perekonomian masih dapat berlangsung

 Sumber daya yang dibutuhkan untuk pembatasan lebih sedikit

 Penanganan terfokus

 Pemberlakuan karantina wilayah (RW/RT/Kelurahan) atau pun karantina rumah 
tetap harus dengan persetujuan Menteri Kesehatan

 Untuk mensiasatinya “Karantina RW “dapat dilaksanakan dengan pola “Gerakan”

 Perlu menjadikan pembatasan lokal sebagai ‘gerakan nasional’

 Risiko pandemi berperiode panjang

 Mempermudah proses komunikasi risiko 

 Mempermudah pengawasan 



Dukungan untuk 

Gerakan PSBL RW

 Pemantauan risiko C-19 pada level RW

 Pantauan Status Risiko RW update berkala

 Penanda status risiko asal RW tiap orang (apps, kartu, dll)

 Juru Penyuluh dan perangkat penyuluhan

 Sebaiknya dalam bentuk kelompok, dan relawan non-medis

 Menggunakan relawan yang telah ada dan lebih baik lagi bila warga 
setempat

 Dapat menggunakan relawan yang telah ada (kader posyandu, 
jumantik, dasa wisma, relawan covid dll)

 Dukungan sumberdaya, teknis, pengendalian dan lainnya

 Mekanisme insentif dan disinsentif

 Untuk penyuluh

 Untuk RW



PERAN KOMUNITAS DAN RELAWAN 

DALAM PELAKSANAAN WPK/PSBL-

RW SERTA PENCEGAHAN SECOND 

WAVE COVID-19 DI DKI JAKARTA



Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis 

Komunitas (PRBBK)

 Definisi

 Sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar 

rumput dalam mengelola risiko bencana di tingkat 

lokal (Paripurno, 2006).

 Tujuan

 Mengurangi risiko bencana dgn cara mengurangi 

kerentanan dan meningkatkan kapasitas individu, 

rumah tangga, dan komunitas dalam mengelola risiko 

bencana (Paripurno, 2006). 



Perbandingan Pendekatan Berbasis 

Komunitas dengan yang Konvensional

Aspek PRBBK Konvensional

1. Efisiensi waktu

Perlu investasi waktu yang 

lebih banyak diawal, 

namun, dalam jangka 

panjang, dianggap lebih 

berkelanjutan

Jangka pendek lebih 

menguntungkan, namun 

secara jangka panjang 

tidak berkelanjutan

2. Efisiensi biaya

Sumber daya lokal (modal, 

pengetahuan, tenaga, 

ketrampilan) diadakan 

secara optimal

Lebih banyak biaya 

tambahan untuk waktu 

pekerjaan yg lebih 

panjang

3. Efektifitas

Keterlibatan banyak pihak 

membuat lebih banyak 

kader lokal yang terlatih 

untuk mengurangi risiko 

lokal setempat

Sedikit aktor lokal yang 

terlatih, ketergantungan 

pada pihak luar (ahli, 

pemerintah, LSM)



Keterkaitan PRBBK dan PSBL-RW

 Pendekatan PRBBK dapat digunakan, karena 
(antara lain):

 Pemerintah (Nasional maupun Daerah) tidak akan bisa 
melakukan percepatan penanganan Covid-19 tanpa 
ada pelibatan komunitas

 Komunitas jangan dijadikan objek, tapi harus menjadi 
subjek

 Partisipasi komunitas dimulai dari perencanaan, 
implementasi, pemeliharaan, evaluasi, dan 
pengawasan

 Kolaborasi model pentahelix adalah contoh PRBBK



Contoh menurunkan risiko penyebaran Covid-19 

di tingkat RT/RW yang berbasis komunitas

 Membantu penyediaan 
kebutuhan logistik warga 
yg kurang mampu, sakit, 
lansia, dan yg punya 
balita

 Membantu pengurus 
fasilitas umum spt tempat 
ibadah untuk selalu 
menjalankan protokol 
kesehatan

 Menghimbau ibu-ibu untuk 
tidak mengajak anak-
anak dan lansia ke pasar

 Menyediakan tempat 
cuci tangan pada jalan 
lingkungan RW

 Menggunakan thermo 
gun, pengecekan suhu 
tubuh, thd warga yang 
keluar masuk lingkungan

 Membagikan leaflet 
protokol ttg mencegah 
penyebaran Covid-19

 Menempel poster di 
tempat yg mudah dilihat

Menurunkan Kerentanan (antara 
lain)

Menaikan Kapasitas (antara lain)



Peran Relawan dalam PSBL-RW



Peran Relawan dalam PSBL-RW



https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/

https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/




Program-Program Tim Koordinator 

Relawan Gugus Tugas Nasional

 Membentuk ketahanan kesehatan dan ketahanan sosial 
lingkungan berbasis gotong royong dan kemandirian 
lingkungan

 Program Bantuan Sembako

 Program Warung Mahasiswa/i

 Program Peduli Rumah Ibadah

 Program Ketahanan dan Lumbung Pangan

 Program Pencegahan Penularan

 Lomba konten kreatif terdiri dari lomba puisi, lomba konten
bergerak untuk pemula dan professional, dan lomba cipta
lagu terkait Covid-19

 Tim relawan komunikasi yang dibuat di kota/kabupaten di 
provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI 
Yogyakarta 



Program-Program Tim Koordinator 

Relawan Gugus Tugas Nasional

 Program pemutusan mata rantai penyebaran 
Covid-19 di fasilitas-fasilitas umum yang ramai

 Pasar Tangguh

 Stasiun Tangguh

 Terminal Tangguh

 Program Pariwisata

 Museum

 Program Santri masuk Pesantren

 Relawan Kawal Protokol Pedagang Makanan

Relawan Pendamping Dapur Nasi Murah

Relawan Goes to Public Service



Pencegahan Second Wave Covid-19 di 

DKI Jakarta

 Pusat-pusat keramaian dan sekitarnya harus selalu 
dijaga dan diketatkan protokol kesehatannya agar 
tidak menjadi epicentrum baru

 Tim Koordinator Relawan bekerjasama dengan Fakultas 
Psikologi UI membuat kajian intervensi untuk merubah 
perilaku pelaku di pasar

 Mengoptimalkan peran relawan-relawan dan 
komunitas-komunitas paling tidak didaerah masing-
masing

 Mekanisme insentif dan disinsentif segera diaktifkan

 Promosi masif di seluruh Jakarta untuk menampilkan 
protokol kesehatan berulang-ulang setiap harinya


