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Pendahuluan 

Saat ini masyarakat dunia sedang dalam kondisi menghadapi pandemi yang 
disebabkan oleh virus dan dikenal dengan nama virus Corona. Penyakit yang disebabkan 
oleh virus Corona ini disebut dengan istilah COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). 
Berdasarkan data yang dilansir oleh World Health Organization (WHO), penyakit ini 
dilaporkan pertama kali pada 31 Desember 2019 oleh Wuhan Municipal Health Commission 
dengan adanya sekelompok orang yang mengalami gejala penyakit seperti pneumonia 
(radang paru-paru). Dalam penelitian lanjutan yang dilakukan, ditemukan bahwa penyebab 
penyakit ini adalah virus yang kemudian diidentifikasi sebagai virus Corona. Virus ini 
memiliki tingkat penularan yang tinggi, sehingga menginfeksi cukup banyak orang dan 
akhirnya terjadi penyebaran. Pada tanggal 13 Januari 2020, dikonfirmasi bahwa COVID-19 
telah menyebar antar negara dengan ditemukannya penderita COVID-19 di Thailand (World 
Health Organization, 2020). Penyebaran ini terus berlanjut, dimana pada 16 Januari 2020 
dikonfirmasi seorang warga Jepang yang baru bepergian ke Wuhan terinfeksi. Kemudian 
pada 21 Januari 2020, kasus pertama ditemukan di Amerika Serikat. Hal ini terus berlanjut 
dengan korban-korban dari berbagai negara terus berjatuhan diantaranya Iran, Italia, 
Filipina, Turki, Pantai Gading, Honduras, Bolivia dan masih banyak lagi. Hal ini membuat 
WHO menetapkan bahwa wabah COVID-19 ini merupakan pandemi yang harus dihadapi 
bersama (Tamtomo, 2020). 

Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko 
Widodo pada 2 Maret 2020. Saat itu terkonfirmasi dua orang terjangkit penyakit ini. 
Kemudian 17 hari setelah pengumuman dilakukan, jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 
terus meningkat mencapai 308 orang (Ravianto, 2020). Jumlah ini masih terus meningkat 
hingga pada 28 April 2020 sudah mencapai 9.096 orang positif terjangkit COVID-19 (Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Untuk mencegah agar penyakit ini tidak 
semakin meluas dan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, maka 
pemerintah Indonesia mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta dalam 
melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu yang memiliki peran strategis 
dalam hal ini adalah para tenaga kesehatan. Para tenaga medis diberbagai lini turut menjadi 
perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu edukasi dan pencegahan baik penyakit 
COVID-19 maupun hal-hal membahayakan yang terjadi akibat hoax di masa-masa ini. Perlu 
diketahui bahwa persebaran hoax di masa pandemi ini cukup besar. Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, menjelaskan bahwa terdeteksi ada 554 isu 
hoax yang beredar di masyarakat yang berhubungan dengan virus Corona (COVID-19). Hoax 
ini tersebar di 1.209 platform digital, utamanya media sosial seperti YouTube, Instagram, 



Facebook, dan Twitter (Nafi’an, 2020). Hoax ini sangat mudah menyebar karena masyarakat 
Indonesia merupakan pengguna internet dan media sosial yang sangat aktif. Namun banyak 
orang masih belum terlalu memahami literasi digital sehingga bisa dengan mudah termakan 
isu-isu bohong yang pada akhirnya merugikan diri mereka sendiri.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam tulisan ini akan dinarasikan 
pengalaman riil tenaga medis dalam upaya komunikasi kesehatan melawan COVID-19 di 
Puskesmas Trenggalek, yang berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Perlu dipahami 
bahwa informasi yang terdapat dalam tulisan ini merupakan studi kasus di satu tempat 
sehingga tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk kejadian di wilayah lainnya. Selain itu 
artikel ini diterbitkan guna berbagi pengalaman, agar dapat menjadi tambahan pengetahuan 
bagi yang membutuhkan. Dalam artikel ini akan dibahas komunikasi kesehatan berdasarkan 
elemen-elemen yang ada di dalamnya. Dikarenakan komunikasi kesehatan sejatinya 
memiliki bentuk yang sama dengan komunikasi lain, maka elemen-elemen yang akan 
dijabarkan disini mencakup komunikator, pesan, saluran, komunikan dan umpan balik 
(Schiavo, 2007).  

Komunikator Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 

Tujuan utama dari komunikasi kesehatan adalah untuk mempengaruhi orang maupun 
kelompok masyarakat agar mampu meningkatkan kondisi kesehatan mereka dengan 
berbagi informasi kesehatan yang akurat. Disinilah komunikator memiliki peran yang 
krusial. Keberadaan komunikator mampu menciptakan lingkungan yang reseptif di mana 
informasi kesehatan dapat dibagikan, dipahami, dan diserap oleh masyarakat. Maka dari itu 
komunikator sendiri harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan, 
kepercayaan, sikap, gaya hidup, dan norma sosial komunikannya (Schiavo, 2007). Di 
Puskesmas Trenggalek, komunikator dalam upaya melawan COVID-19 adalah seluruh 
karyawan Puskesmas baik tenaga medis maupun non-medis. Saat informasi mengenai virus 
Corona mulai beredar, sesungguhnya para tenaga medis sudah mulai mencari-cari informasi 
mengenai penyakit ini. Namun karena pada awal mula kemunculannya belum banyak media 
nasional yang membahas tentang hal ini, maka tenaga medis disini mencari informasi dari 
media-media internasional dan jurnal-jurnal kesehatan. Pemilihan jurnal-jurnal kesehatan 
sebagai sumber informasi digunakan dalam rangka mencari informasi yang lebih akurat 
mengenai jenis penyakit baru ini. Kesulitan yang dihadapi ketika pencarian informasi adalah 
perubahan informasi yang masih terus menerus terjadi. Perlu dipahami bahwa virus ini 
merupakan jenis virus baru, sehingga pada saat itu belum ada kepastian mengenai cara 
penularan, penyembuhan, dan pencegahan yang akurat. Penelitian masih terus berlangsung 
sehingga informasi yang didapatkan bisa terus berubah-ubah. Maka dari itu para tenaga 
medis juga harus dengan rajin membaca dan mencari tahu hasil-hasil penelitian terbaru 
untuk memperlengkapi diri. 

Setelah pemerintah Indonesia secara resmi melakukan pengumuman bahwa COVID-19 
sudah masuk ke Indonesia, maka para tenaga medis di Puskesmas Trenggalek mengadakan 
pertemuan dengan seluruh karyawan Puskesmas Trenggalek. Disini mulai dikoordinasikan 
mengenai bagaimana cara mengedukasi masyarakat dengan tepat dan risiko yang minim. 
Pada saat ini, para tenaga medis telah mengetahui bahwa media penularan dari virus Corona 
adalah melalui droplets atau percikan cairan dari tubuh penderita. Maka dari itu perlu bagi 



para komunikator untuk menjadi bijak dalam menentukan cara-cara penyampaian kepada 
publik. Tentunya cara-cara yang umum dilakukan untuk penyuluhan di wilayah Trenggalek 
seperti mengumpulkan banyak orang tidak bijak untuk dilaksanakan mengingat risiko yang 
ditimbulkan. Maka dari itu para komunikator memulai edukasi secara word of mouth mulai 
dari orang-orang terdekat mereka seperti keluarga, tetangga dan pengunjung Puskesmas.  
Kemudian edukasi dilanjutkan kepada kepala desa, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat 
yang diharapkan akan menjadi komunikator-komunikator yang dapat memberikan 
informasi yang akurat kepada masyarakat luas.  

 

Pesan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 

Pesan yang disampaikan kepada masyarakat menjadi salah satu bagian krusial dari 
komunikasi kesehatan dalam rangka melawan COVID-19. Supaya pesan yang disampaikan 
efektif, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut (Parvanta & Bass, 2020): 

1) Pesan harus mampu mendapatkan perhatian komunikan 
2) Poin-poin penting dari pesan harus diberikan di awal 
3) Pesan harus jelas, dapat dipercaya dan realistis 
4) Tindakan yang dianjurkan pada komunikan harus dapat dilakukan dengan mudah 
5) Pesan harus menunjukkan manfaat secara efektif 
6) Pesan harus mengandung bukti nyata dari bahaya dan manfaat dari masalah 

kesehatan yang dibahas 
7) Penyampai pesan harus dapat dipercaya oleh komunikan 
8) Pesan perlu tema yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhan komunikan 
9) Pesan harus menggunakan pendekatan yang sesuai 
10) Pesan tidak membahayakan atau menyinggung komunikan 

Pada dasarnya untuk penyampaian pesan secara word of mouth, komunikator di 
Puskesmas Trenggalek telah memperhatikan hal-hal tersebut. Mereka menyebarkan 
informasi dengan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami komunikan. Namun karena 
tingkat emergency dari penyakit ini terus meningkat, maka Puskesmas Trenggalek sangat 
terbantu di saat Pemerintah melalui website resmi menyediakan berbagai materi yang telah 
diolah tentang COVID-19. Pesan-pesan dari website ini lah yang sering menjadi landasan 
untuk para komunikator menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jenis pesan utama 
yang disampaikan adalah bagaimana mencegah penularan mulai dari menjaga kebersihan, 
meningkatkan imunitas tubuh dan melakukan social distancing. Selain itu juga 
disebarluaskan pesan mengenai gejala-gejala penyakit sehingga jika ada yang mengalami 
gejala tersebut dapat segera mengunjungi rumah sakit atau Puskesmas terdekat.   

Saluran Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 

Dalam kasus-kasus komunikasi kesehatan, dan yang juga terjadi di masyarakat 
Trenggalek, para komunikan umumnya tidak mendapatkan pemahaman dari pengalaman 
langsung namun dari informasi yang disalurkan diberbagai media. Hal ini tentu saja baik, 
karena artinya tidak banyak masyarakat Trenggalek yang terjangkit penyakit ini. Namun 
disisi lain juga perlu menjadi perhatian bahwa informasi tentang COVID-19 yang tersebar 
luas di media cetak, media penyiaran dan internet menjadi sumber pengetahuan mereka. 



Berbagai saluran media, seperti media cetak, iklan, film, acara televisi, dan internet 
memengaruhi cara berpikir masing-masing individu atas kasus COVID-19. Representasi 
media dari terhadap penyakit ini membentuk pemahaman masyarkat tentang penyakit, 
perawatan kesehatan, keyakinan kesehatan, perilaku kesehatan, dan praktik perawatan 
kesehatan (Ahmed & Bates, 2013). Maka dari itu pemilihan media untuk penanganan COVID-
19 juga menjadi penting. 

Di Puskesmas Trenggalek, karena keterbatasan yang ada, media utama yang digunakan 
adalah word of mouth. Selain itu juga digunakan media poster, spanduk dan catatan kecil 
untuk menyampaikan informasi. Selain itu edukasi juga dilakukan secara tatap muka dengan 
pasien maupun keluarga pasien saat melakukan kunjungan ke Puskesmas. Bentuk edukasi 
tatap muka ini yang dirasa paling berdampak karena pasien seringkali menerima berita hoax 
yang perlu diluruskan. Hal ini dapat dilakukan melalui tanya jawab yang dilakukan secara 
tatap muka. Lebih jauh secara informal, tenaga medis di Puskesmas Trenggalek 
menggunakan media sosial pribadinya untuk menyampaikan informasi mengenai COVID-19. 
Hal ini dikarenakan Puskesmas Trenggalek belum memiliki media sosial resmi yang dikelola 
secara teratur. Maka dari itu lebih memungkinkan bagi para tenaga medis untuk 
menyampaikan informasi melalui akun pribadi mereka. 

Komunikan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 

Dalam penyampaian informasi kesehatan, terdapat komunikan utama, yang perilakunya 
diharapkan dapat dipengaruhi melalui komunikasi kesehatan. Terkadang penerima manfaat 
kesehatan tidak mampu bertindak untuk diri mereka sendiri, misalnya, bayi dan anak kecil 
atau orang dengan cacat mental. Dalam hal itu, komunikan utamanya adalah orang-orang 
yang membuat keputusan bagi mereka. Selain komunikan utama, komunikasi kesehatan juga 
dapat ditujukan untuk komunikan sekunder dan tersier untuk mempengaruhi komunikan 
primer. Komunikan sekunder dan tersier dapat mencakup anggota keluarga atau teman 
yang memiliki pengaruh pada komunikan utama (Parvanta & Bass, 2020). Dikarenakan 
COVID-19 ini dapat menjangkit kepada siapa saja tanpa melihat kondisi demografis 
seseorang, maka semua lapisan masyarakat menjadi komunikan primer dalam upaya 
komunikasi kesehatan dalam upaya melawan COVID-19.  

Dari pengalaman seorang tenaga medis di Puskesmas Trenggalek, ditemukan ada 
beberapa tipe komunikan saat melakukan komunikasi kesehatan dalam rangka pencegahan 
penyebaran COVID-19. Tipe yang pertama adalah yang mau mencari tahu dan membagikan 
informasi kepada orang lain. Biasanya tipe ini selalu bertanya dan mengonfirmasi terlebih 
dahulu bila ada berita atau informasi. Apakah berita tersebut hoax dan bagaimana 
kebenarannya. Biasanya komunikan tipe ini lebih mudah diedukasi dan lebih patuh dalam 
menjaga kesehatan dirinya maupun orang-orang disekitarnya. Tipe yang kedua adalah 
masyarakat awam tetapi mau belajar hanya tidak memiliki akses untuk informasi yang 
akurat. Biasanya tipe kedua ini sering sekali termakan hoax dan terkadang melakukan hal-
hal berbahaya karena termakan hoax. Tipe yang ketiga adalah adalah tipe yang tidak tahu 
mengenai penyakit COVID-19, mereka hanya tahu kalau penyakit ini berbahaya dan keluhan 
yang sering terjadi adalah demam, batuk, pilek, dan sesak. Lalu mereka menjadi khawatir 
berlebihan dan ketakutan secara psikis membuat tubuhnya bereaksi seolah-olah dia demam, 
batuk, pilek, atau sesak apalagi bila yang bersangkutan baru bepergian atau ada riwayat 



kontak dan berkumpul dengan orang banyak. Biasanya untuk tipe yang satu ini akan 
diberikan penjelasan supaya mengerti dan tidak takut secara berlebihan asalkan sudah 
menerapkan himbauan untuk mencegah COVID-19. Tipe yang terakhir adalah tipe yang 
tidak tahu dan tidak perduli dengan COVID-19. Tipe ini biasanya adalah tipe yang merasa 
dirinya sehat dan kuat sehingga yakin bahwa dirinya tidak akan sakit. Tipe ini adalah yang 
paling berbahaya dan merupakan sumber penularan. Biasanya bila diberitahu atau ditegur 
akan memberikan dalih seribu satu, misalnya “saya kan sehat, saya sudah pakai masker, 
kalau tidak bekerja saya makan apa, COVID-19 itu ciptaan Tuhan jadi saya tidak takut saya 
tetap pergi beribadah karena saya lebih takut pada Tuhan, dan lain sebagainya.” 
Dikhawatirkan karena keegoisan orang-orang tipe keempat inilah COVID-19 jadi menular di 
masyarakat.  

 

Umpan Balik Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 

Berbagai umpan balik diberikan oleh komunikan bergantung dari tipe mereka masing-
masing. Ada yang menerima dengan baik dan merubah perilaku. Ada yang masih bersikeras 
dengan apa yang diyakininya dan akhirnya mengalami kejadian kurang menyenangkan. Ada 
sebuah kasus, dimana seorang warga bersikeras untuk mempercayai berita yang beredar 
tentang penggunaan larutan pemutih. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa menggunakan 
larutan pemutih pada anggota tubuh dapat membunuh virus. Padahal larutan pemutih tidak 
boleh digunakan sembarangan karena dapat merusak kulit dan uapnya berbahaya untuk 
saluran napas jadi harus sangat berhati-hati saat menggunakan bahan-bahan desinfektan, 
harus sesuai aturan pakai. Untung saja ide ini segera diketahui oleh petugas Puskesmas 
sehingga terjadinya keracunan massal akibat larutan pemutih dapat dicegah.  

Beberapa hari kemudian terjadi kasus lain, dimana ada oknum-oknum tertentu yang 
nekat melakukan desinfeksi tanpa menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) dan tidak 
berkoordinasi lebih dulu dengan tenaga kesehatan. Setelah melakukan disinfeksi ini, pelaku 
mengalami muntah-muntah dan akhirnya dilarikan ke Unit Gawat Darurat. Untungnya 
nyawa orang tersebut dapat tertolong. Namun hal-hal seperti ini yang diusahakan oleh 
Puskesmas Trenggalek agar tidak terjadi lagi. Selain mencegah agar COVID-19 tidak sampai 
mewabah di Trenggalek, kejadian-kejadian tidak menyenangkan karena dampak dari berita 
hoax berhubungan dengan COVID-19 juga harus dicegah. Maka dari itu dengan keterbatasan 
yang ada sekalipun, para tenaga medis maupun non-medis tetap berupaya untuk 
mengedukasi masyarakat dan mendorong masyarakat juga untuk mencari informasi yang 
benar dan akurat untuk mencegah kecelakaan yang tidak diperlukan. 
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