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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

1.1Latar belakang 

Pertengahan Desember 2019, Sebuah Kasus kematian mendadak yang 

diberitakan media di negara Cina lebih tepatnya di kota wuhan bagian timur negeri tirai 

bambu membuat dunia gempar, terlebih anehnya terdapat lonjakan kasus dengan 

kronologi yang hampir sama, berbagai opini dan asumsi di media sosial pun ikut 

melonjak dari berbagai penjuru dunia tak terkecuali Negara kita Indonesia. Asumsi dan 

opini yang cenderung liar atas tanggapan yang menanggapi kasus kematian mendadak 

itupun perlahan mulai tereduksi saat china mengumumkan penyebab kematian tersebut 

ialah virus Covid-19 atau bernama lain Coronavirus,  

Pengumuman Itupun dinilai telat dan sangat di sayangkan oleh banyak kalangan 

dikarenakan pengumuman berisi penjelasan virus yang membuat kematian banyak 

orang itu dikeluarkan pemerintah china disaat virus tersebut telah mewabah dan 

menyebar, bahkan tak sedikit juga  yang berpendapat bahwa Negara China menutup-

nutupi dan mereduksi kasus tersebut demi kepentingan tertentu berupa penyajian data 

pasien positif virus yang kurang akurat,  

Seolah tidak dapat dipungkiri, Pesatnya persebaran wabah covid 19 baik di 

Negara Indonesia maupun dunia, tentu saja sangat naif jika hanya di pandang sebelah 

mata, data statistic dari organisasi kesehatan dunia World Health Organisation “ 

WHO” mencatat kasus baru per bulan Juni ini saja tercatat lebih dari 12 juta kasus orang 

baru terjangkit di seluruh dunia dan data grafik terus menunjukan peningkatan kasus 
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perharinya. Setali tiga uang dengan kasus di Indonesia pun juga tidak berbeda jauh, 

dengan melihat sample data real time yang dilaporkan oleh satgas Covid19 yang  

dipublish oleh kemenkes Tercatat sudah 21 ribu kasus  baru orang terjangkit virus 

Covid-19 di bulan juni ini dan tren tersebut masih tetap menunjukan kenaikan secara 

signifikan. Melihat data statistic diatas saja menunjukkan betapa cepatnya virus 

menjangkit dan menyebar, angka puluhan juta manusia terjangkit dalam kurun waktu 

hanya 1 bulan menurut hemat saya adalah angka yang fantastis. tentu saja hal ini 

menjadi concern semua pihak baik instansi kepemerintahan, pelaku usaha bisnis, 

organisasi kemanusiaan, tenaga kependidikan, siswa, mahasiswa semua menjadikan 

wabah covid 19 ini sebagai musibah. Yang tidak hanya membahaykan nyawa namun 

juga membahayakan banyak aspek lain, ini  disebabkan dari efek domino wabah covid 

ini menyebar ke segala aspek-aspek kehidupan yang saling berkaitan, 

Belajar dari kasus diatas terdapat sedikit catatan point penting yang 

melatarbelakangi penulis untuk membuat penelitian ini, dikarenakan perlu untuk 

digarisbawahi serta diketahui oleh banyak kalangan  bahwa keterbukaan dan 

transparansi informasi sangatlah penting terutama untuk kasus seperti ini, terlebih yang 

bersifat menyangkut kepentingan dan keselamatan semua element, tidak hanya 

keselamatan secara kemanusiaan, namun juga keselamatan dari aspek ekonomi dan lain 

sebagainya, maka dari itu dibutuhkan suatu strategi komunikasi yang cepat,akurat, 

mudah dicerna dan accessable bagi seluruh elemen masyarakat  

Tentunya Upaya-upaya seperti diatas pun juga telah dilakukan oleh tenaga 

kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan covid 19, hampir di segala elemen 

baik yang berskala besar maupun spesifik kedaerahan berskala kecil,tak terkecuali 

satuan tugas Covid 19 yang berada di scoop desa pun ikut berkontribusi dalam 

penyebaran Informasi tentang virus Covid 19 baik berisi pencegahan, data real time 
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maupun gejala-gejala spesifik yang menunjukan keterjangkitan virus, dan diharapkan 

juga terdapat komitmen yang bersifat kontinuitas dalam mentreatmen data yang 

menyangkut tentang ini, dengan mengharapkan output menaiknya tingkat awareness 

masyarakat terhadap wabah ini, sehingga diharapkan berimplikasi pada penurunan 

jumlah penyebaram virus 

Terlebih lagi terdapat juga beberapa varian turunan covid 19 yang bermutasi 

dan justru timgkat penularannya lebih cepat dan dengat dibarengi tingkat death rate 

yang lebih tinggi dari varian awal, seperti : 

 Sars_COV-2 atau yang lebih dikenal dengan varian ALPHA yang ditemukan di united 

kingdom (Inggris) 

 Varian turunan BETA yang ditemukan dan sedang menyebar secara massive di Benua 

Afrika yang sampai saat ini belum menunjukan penurunan trend 

 Varian turunan DELTA yang ditemukan dan menyebabkan kasus kematian massal 

yang sangat mengerikan  di Negara India  

 Varian turunan OMNICRON yang ditemukan pertama kali di benua Eropa yang punya 

tingkat penyebaran diatas varian awal 

 

Berkaca dari sample data statistic diatas dan berbagai literature dari pihak yang 

berkecimpung di dunia kesehatan rasa rasanya masih besar kemungkinan bagi virus 

Covid 19 ini untuk terus menginveksi manusia yang belum pernah terinveksi virus ini 

sebelumnya, hal ini diperparah dengan kemunculan varian varian mutasi turunan virus 

ini yang justru bisa dibilang lebih ganas dari varian awal, serta jika dilihat dari kacamata 

medis bahwasannya besar kemungkinan virus untuk terus bermutasi maka besar 

kemungkinan juga akan muncul varian turunan virus ini yang akan menyebabkan 

semakin kompleksnya langkah penanganan yang akan direncanakan dan dilakukan, 
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baik yang bersifat langkah antisipatif, protective, penanggulangan dan penelitian 

mendalam 

Aktivitas kehumasan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan dan ber

sifat Public Release  dimana proses kerjanya merupakan suatu kesatuan yang secara sir

kuler terus menerus  berlangsung, Dalam era ini kian mudah serta banyaknya informasi 

yang bisa diakses oleh khalayak umum melalui banyak media, baik itu media online 

maupun non_online, secara tidak langsung menambah akses penyebaran informasi yang 

accessable bagi semua orang, dan fenomena ini tentusaja memudahkan bagi semua 

kalangan, terutama bagi penyebar/ pembuat konten pesan maupun penerima pesan 

Dalam kehumasan, tercipta dan adanya akses informasi dua(2) arah antara 

pembuat konten dan penerima pesan merupakan elemen yang tidak mungkin bisa di 

tinggalkan, seolah merupakan elemen inti yang sulit dipisahkan dari humas, selain itu 

memecahkan suatu permasalahn konflik kepentingan bersama mencari basis pemikiran 

yang sama ataupun lingkungan yang jadi kepentingan bersama dengan pembuat content 

serta untuk menemukan atau mendatangkan sebuah kesepahaman atau pengertian baik 

berdasarkan kebenaran, fakta lapangan, pengetahuan serta keabsahan informasi yang 

lengkap dan jelas guna penyajian sebuah informasi kepada public 

Mengaca dan mengacu dari kasus yang melatar belakangi diatas Tentu saja 

peran kehumasan dari para instansi yang bergerak di bidang kesehatan dalam 

memberikan dan menyebarkan Informasi akan sangat diapresiasi dan ditunggu oleh 

masyarakat berbagai kalangan, terkhusus masyarakat yang berdomisili di area kawasan 

yang sedang berstatus zona merah atau malah berzona hitam yang menandakan bahwa 

termasuk kawasan berbahaya dan sekitarnya, dikarenakan hal ini bersifat menyangkut 

kepentingan bersama dalam menangkal dan melawan musuh yang sama “Common 
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enemy” dimana bisa dibilang seluruh dunia dibelahan manapun sedang menghadapi 

suatu problematika yang kurang lebih sama 

Menyikapi hal diatas tentunya diperlukan sinergitas yang saling terkoneksi 

dalam structural pihak yang mempunyai otoritas di ranah kesehatan dan tentunya 

diperlukan strategi penyebaran informasi model apa yang sekiranya efektif dan efisien 

dalam menyebarkan informasi yang akan disebarkan ke public, mengingat tentu tidak 

mudah untuk melakukan publikasi informasi yang bertujuan mengeluarkan respon 

positif di kalangan masyarakat, tentu point penting yang tidak boleh tertinggal adalah 

system managemen pengolahan informasi yang menyangkut wabah covid 19 ini 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah terjabarkan, Penulis bisa menarik 2 

rumusan persoalan, ialah: 

1. Bagaimana strategi komunikasi satuan tugas covid Desa Wonoketro dalam 

menyebarluaskan Informasi tentang penyebaran wabah covid 19 dan turunannya 

di Desa Wonoketro 

2. faktor apa saja yang dapat menjadi kendala maupun pendukung dalam penyebaran 

informasi wabah covid 19 di desa wonoketro 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Setelah dilakukan analisis data melalui riset penelitian menunjukan adanya 

beberapa poin tujuan yaitu : 

1.  Penlitian ini bermaksud guna mengetahui, menggambarkan serta menganilisa 

secara jelas bagaimanakah aktivitas satuan tugas dalam menyebarluaskan informasi 

terutama tentang penyebaran wabah covid 19 di Desa Wonoketro ,  
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2. serta mengetahui factor yang berpotensi menjadi kendala maupun pendukung baik 

teknis maupun non teknis yang berpotensi mengganjal proses menjalankan media 

relation 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Studi ini diharap bisa memberi manfaat berupa : 

A. Manfaat Teoritis 

Studi ini diharap bisa memberi tambahan refrensi ilmiah, ide segar baru maupun 

pandangan pemikiran serta sebagai sarana bantu guna mengerti ilmu komunikasi 

khususnya di ranah bidang kehumasan 

B. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat menambah acuan refrensi dalam aktifitas penyebaran informasi  

sesuai kepentingan organisasi maupun instansi baik government maupun bukan, 

terkhusus instansi yang berkaitan dengan penyebaran informasi covid 19, mengingat 

juga urgensi penyebaran informasi ini yang sangat tinggi bagi semua pihak dan 

perlunya kontinuitas dan konsistensi dalam penyebaran informasi ini, sehingga semoga 

dapat menjadi evaluasi kedepan demi kebaikan kita semua  

C. Manfaat bagi penulis 

Bagi penulis Diharapkan studi ini bisa dipakai selaku proses pembelajaran tentang studi 

yang berhubungan dengan public relation 

 

  

  


