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RINGKASAN 

 

Pandemi Covid 19 telah memberikan dampak negatif yang begitu besar di segala 

lini kehidupan. Bukan hanya pada sektor kesehatan semata, melainkan juga ke 

sektor pendidikan, ekonomi, sosial, keamanan dan juga budaya. Persyarikatan 

Muhammadiyah kembali turut andil berperan aktif dalam penanganan pandemi ini. 

Secara nasional kontribusi Muhammadiyah dikoordinasi melalui Muhammadiyah 

Covid-19 Command Center (MCCC). Strategi kerja Pemerintah yang secara 

operasional menyerahkan koordinasi teknis melalui pemerintah provinsi, secara 

otomatis mengarahkan peran eksekutif program muhammadiyah pun 

terdelegasikan melalui pimpinan-pimpinan wilayah muhammadiyah di setiap 

provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi peran Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Gorontalo terhadap tata kelola kebijakan organisasi 

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penanganan Covid 19. Ruang lingkupnya 

berkaitan dengan penanganan medis, edukasi masyarakat, bantuan sosial, 

optimalisasi pemberdayaan relawan serta strategi lobi dan komunikasi politik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, mengkaji dokumen dan arsip, serta observasi. 

Validasi data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan 

empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan Pemerintah Provinsi 

Gorontalo dalam menangani pandemi Covid-19 dijalankan dengan cukup baik, 

kecuali untuk hal optimalisasi relawan. Peran serta PWM Gorontalo dalam hal ini 

cukup signifikan untuk semua indikator. Luaran yang ditargetkan adalah publikasi 

melalui Jurnal Ilmiah Akademika. 

 

Kata Kunci: Covid-19, Kontribusi, Tata Kelola, Kebijakan Organisasi, PWM 

Gorontalo, Pemprov Gorontalo. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pandemi Covid 19 telah memberikan dampak negatif yang begitu besar di 

segala lini kehidupan. Bukan hanya pada sektor kesehatan semata, melainkan juga 

ke sektor pendidikan, ekonomi, sosial, keamanan dan juga budaya. Persyarikatan 

Muhammadiyah kembali turut andil berperan aktif dalam penanganan pandemi ini. 

Secara nasional kontribusi Muhammadiyah dikoordinasi melalui Muhammadiyah 

Covid-19 Command Center (MCCC). Strategi kerja Pemerintah yang secara 

operasional menyerahkan koordinasi teknis melalui pemerintah provinsi, secara 

otomatis mengarahkan peran eksekutif program muhammadiyah terdelegasikan 

melalui pimpinan-pimpinan wilayah muhammadiyah di setiap provinsi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terkait peran PWM 

Gorontalo dalam menunjang tata kelola kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo 

menangani pandemi Covid-19, masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana tata kelola kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 

menangani pandemi Covid-19 khususnya dalam hal: 

1. Penanganan medis. 

2. Edukasi masyarakat 
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3. Bantuan sosial 

4. Optimalisasi pemberdayaan relawan 

5. Strategi lobi dan komunikasi politik. 

b. Bagaimana kontribusi PWM Gorontalo dalam menunjang tata kelola 

kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo. 

c. Faktor kendala apa saja yang ditemui oleh PWM Gorontalo dalam perannya 

untuk berkontribusi menunjang tata kelola kebijakan Pemerintah Provinsi 

Gorontalo ini serta apa saja alternatif solusinya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tata Kelola Pemerintahan Dan Penelitian Sebelumnya 

Istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai 

keadaan lingkungan, struktural, dan budaya, serta kerangka hukum. Salah satu 

definisi standar dari tata kelola adalah: Kombinasi proses dan struktur yang 

diterapkan oleh dewan pimpinan organisasi untuk menginformasikan, 

mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan. Secara global, terdapat berbagai model tata kelola yang telah 

diterbitkan oleh organisasi lain serta badan regulator tertentu.  

Kerangka kerja dan prasyarat bagi tata kelola dapat bervariasi antara 

organisasi satu dengan yang lain tergantung jenis organisasi dan regulasi terkait. 

Contohnya perusahaan publik, organisasi nirlaba, asosiasi, pemerintahan, lembaga 

akademik, perusahaan swasta, komisi, dan bursa efek akan dapat memiliki tata 

kelola yang berbeda-beda.Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab dan 

efektif dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.  

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang mengangkat masalah tata 

kelola pemerintahan yakni: 

1. Santrio Kamaluddin (2015): “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good 

Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.” 
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2. Rudi Martiawan (2016): “Tata Kelola Pemerintahan : Kebijakan 

Pemeritahan Yang Terbuka Melalui Pelaksanaan Pelayanan Publik Di 

Kabupaten Kuningan.” 

3. Muhammad Arifin Siregar (2017): “Penerapan Tata Kepemerintahan Yang 

Baik Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan 

Provinsi Bengkulu.” 

Penelitian (1) dan (2) mengkaji tata kelola pemerintahan secara umum dan 

konseptual. Sedangkan penelitian (3) secara substansial sudah lebih spesifik namun 

obyeknya tunggal, yakni pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, selain temanya 

yang sangat spesifik dan praktikal, juga melibatkan dua obyek yakni organisasi 

pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo dan organisasi Non 

Pemerintah atau NGO yang dalam hal ini adalah Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah (PWM) Provinsi Gorontalo. 

 

2.2. Konsep Penanganan Covid-19 

Dalam proses penanganan medis, dua hal yang menjadi fokus utama yakni 

standar pelayanan masyarakat atau pasien dan standar kerja bagi tenaga medis. 

Untuk itu Kementerian Kesehatan bersama Gugus Tugas Nasional Covid-19 telah 

menerbitkan panduan untuk kedua hal utama ini, yakni: 

a. Pedoman Penanganan Cepat Medis Dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 Di 

Indonesia 

Coronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh 

WHO (WHO,2020). Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan 
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antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota 

Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Per tanggal 21 Maret 2020, jumlah kasus 

penyakit ini mencapai angka 275,469 jiwa yang tersebar di 166 negara, termasuk 

Indonesia. 

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyakit ini menjadi 

tahap Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden juga telah 

mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas ini bertujuan untuk 

meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat 

penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan 

pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran 

COVID- 19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan 

meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan 

merespons terhadap COVID-19. 

Penanganan Cepat Medis Dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 

berdasarkan pedoman Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pencegahan Level Individu 

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diikuti untuk membantu mencegah 

persebaran virus pernapasan, yaitu menjaga kebersihan diri/personal dan 

rumah dengan cara: 
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a. Mencuci tangan lebih sering dengan sabun dan air setidaknya 20 detik 

atau menggunakan hand sanitizer, serta mandi atau mencuci muka jika 

memungkinkan, sesampainya rumah atau di tempat bekerja, setelah 

membersihkan kotoran hidung, batuk atau bersin dan ketika makan atau 

mengantarkan makanan. 

b. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum 

dicuci. 

c. Jangan berjabat tangan 

d. Hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit. 

e. Tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas dan ketiak atau 

dengan tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah dan segera cuci 

tangan. 

f. Segera mengganti baju/mandi sesampainya di rumah setelah 

berpergian. 

g. Bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda- benda 

yang sering disentuh dan pada permukaan rumah dan perabot (meja, 

kursi, dan lain- lain), gagang pintu, dan lain-lain. 

Dalam melawan penyakit COVID-19, menjaga sistem imunitas diri 

merupakan hal yang penting, terutama untuk mengendalikan penyakit 

penyerta (komorbid). Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatan 

imunitas diri pada orang yang terpapar COVID- 19, yaitu sebagai berikut: 

a. Konsumsi gizi seimbang 

b. Aktifitas fisik/senam ringan 
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c. Istirahat cukup 

d. Suplemen vitamin 

e. Tidak merokok 

f. Mengendalikan komorbid (misal diabetes mellitus, hipertensi, kanker). 

2. Pencegahan Level Masyarakat 

Penerapan Pembatasan Interaksi Fisik (Physical contact/physical 

distancing): 

a. Tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat 

umum,jika terpaksa berada di tempat umum gunakanlah masker. 

b. Tidak menyelenggarakan kegiatan/pertemuan yang melibatkan banyak 

peserta (mass gathering). 

c. Hindari melakukan perjalanan baik ke luar kota atau luar negeri. 

d. Hindari berpergian ke tempat-tempat wisata. 

e. Mengurangi berkunjung ke rumah kerabat/ teman/ saudara dan 

mengurangi menerima kunjungan/ tamu. 

f. Mengurangi frekuensi belanja dan pergi berbelanja. Saat benar-benar 

butuh, usahakan bukan pada jam ramai. 

g. Menerapkan Work From Home (WFH) 

h. Jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter (saat mengantri, duduk 

di bus/ kereta). 

i. Untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain sendiri di rumah. 

j. Untuk sementara waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah. 

3. Usaha Perlindungan Diri di Sarana Publik 
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Dalam hal saat berada dalam sarana publik, usaha perlidungan diri dapat 

dilakukan dengan pedoman sebagai berikut: 

a. Transportasi publik: 

 Menjaga kebersihan dan melakukan desinfeksi 

 Duduk berjarak minimal 1 meter 

b. Institusi pendidikan: 

 Menjaga kebersihan dan melakukan desinfeksi 

 Tidak berkegiatan fisik saat belajar mengajar – berganti menjadi 

daring 

c. Pusat kegiatan keagamaan: 

 Menjaga kebersihan dan melakukan desinfeksi 

 Tidak berkegiatan keagamaan secara fisk – berganti menjadi daring 

d. Pusat perbelanjaan: 

 Skrining pengunjung 

 Hindari berkegiatan secara fisik selama melakukan perbelanjaan 

 Menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun atau hand 

sanitizer 

 Menjaga kebersihan dan melakukan disinfeksi pada tempat-tempat 

yang mudah dijangkau tangan seperti pegangan tangga, tombol lift, 

mesin ATM, meja restoran dll. 

4. Peran Institusi Kesehatan 

a. Puskesmas 

 Melakukan komunikasi terkait COVID-19 kepada masyarakat 
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 Melakukan surveilans aktif/pemantauan terhadap OTG, ODP dan 

PDP di wilayahnya 

 Melakukan pemeriksaan Rapid Test dan pengambilan spesimen 

untuk konfirmasi RT-PCR 

 Membangun dan memperkuat kerja sama surveilans dengan tokoh 

masyarakat dan lintas sektor. 

 Memberitahukan kepada RT/RW apabila ada keluarga yang 

menjalani karantina rumah agar mereka mendapatkan dukungan 

dari masyarakat di sekitarnya. 

 Memonitor keluarga yang memiliki anggota keluarga yang lanjut 

usia atau memiliki penyakit komorbid. 

 Mengajak para tokoh masyarakat agar melakukan disinfeksi 

tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat. 

b. Fasyankes lain (RS, Klinik) 

 Melakukan pemantauan dan analisis kasus Influenza Like Illness 

(ILI) dan pneumonia dan ISPA Berat. 

 Melakukan surveilans aktif dan pemantauan untuk mendeteksi 

OTG, ODP dan PDP di fasyankes. 

 Melakukan pemeriksaan Rapid Test dan pengambilan spesimen 

untuk konfirmasi RT-PCR. 

 Melakukan komunikasi risiko dan penyebaran COVID-19 kepada 

pengunjung fasyankes. 

c. Dinas Kesehatan 
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 Melakukan pemantauan dan analisis kasus ILI dan pneumonia 

melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan ISPA 

Berat. 

 Memonitor pelaksanaan surveilans COVID-19 yang dilakukan oleh 

puskesmas. 

 Melakukan surveilans aktif COVID-19 rumah sakit untuk 

menemukan kasus. 

 Melakukan penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak kasus 

 Melakukan penilaian risiko di wilayah 

 Berkoordinasi dengan Fasyankes dalam pengambilan dan 

pengiriman spesimen ke Laboratorium pemeriksa. 

 Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan 

lintas program dan sektor terkait. 

5. Peran Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota 

Pemerintah Daerah, sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan PP 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan 

dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk: 

a. Membuat kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin kemudahan 

pelaksanaan upaya penanggulangan COVID-19. 

b. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan 

COVID kepada seluruh penduduk dengan mempergunakan berbagai 

saluran komunikasi yang tersedia di daerah masing-masing. 
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c. Menyiapkan pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, 

dan Laboratorium) yang memadai sesuai kemampuan daerah untuk 

melakukan deteksi dan perawatan pasien. 

d. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk penanggulangan 

COVID-19 termasuk penyediaan anggaran, SDM, dan fasilitas lain 

yang diperlukan. 

e. Mengawasi dan melakukan tindakan perbaikan dalam hal penerapan 

kekarantinaan kesehatan, pembatasan interaksi dan kontak fisik, serta 

prinsip kewaspadaan umum pencegahan penyakit menular. 

f. Menggalang kerjasama berbagai komponen dalam penanggulangan 

COVID-19 termasuk antar unsur pemerintahan, dunia usaha, perguruan 

tinggi, organisasi massa dan kemasyarakatan, serta berbagai komponen 

bangsa lain yang ada di daerah. 

g. Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media massa dan media 

sosial. 

h. Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan: petugas medis, petugas 

kesehatan non-medis. 

Peran Pemerintahan Kelurahan/ Desa, RT-RW dan Kader Kesehatan: 

a. Pemerintahan tingkat Kelurahan/ Desa sesuai kewenangannya 

diharapkan mampu untuk melakukan upaya penanggulangan COVID-

19 melalui: 

 Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19 kepada seluruh penduduk dengan 
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mempergunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di 

wilayah kelurahan/desa masing-masing. 

 Memfasilitasi dan mendorong Para Ketua RT-RW, Kader 

Kesehatan, dan Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat untuk aktif 

melakukan berbagai upaya pencegahan penularan COVID-19. 

 Mendorong kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan 

upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah sebagai bagian 

dari perwujudan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 

 Mendorong dan mengawasi masyarakat dalam melaksanakan 

pembatasan kontak fisik pada berbagai sarana yang ada seperti di 

tempat-tempat keramaian, pasar lokal/desa, tempat ibadah, sarana 

olahraga, dan sarana rekreasi. 

 Memanfaatkan Anggaran Dana Desa/Kelurahan untuk memberikan 

dukungan yang kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 

baik sebagai penderita maupun akibat sosial ekonomi lainnya. 

 Melaporkan kepada Pemerintah Daerah terkait hal-hal yang 

dipandang perlu apabila ada hal-hal yang dianggap berpotensi 

meningkatkan penularan COVID-19. 

b. Ketua RT-RW dan Kader Kesehatan diharapkan dapat: 

 Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19 kepada seluruh penduduk dengan 

mempergunakan berbagai saluran komunikasi yang tersedia di 

wilayah RT-RW masing-masing. 
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 Mendorong kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan 

upaya kebersihan personal dan kebersihan rumah sebagai bagian 

dari perwujudan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 

 Mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan 

pembatasan kontak fisik sebagai upaya nyata pencegahan penularan 

COVID-19. 

6. Peran Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 

a. Membantu dalam edukasi masyarakat dapat menyediakan berbagai 

tools edukasi yang sesuai dengan karakteristik atau segmen 

masyarakat. 

b. Membantu pembangunan lumbung pangan atau bantuan bahan 

makanan di wilayah-wilayah rawan atau zona merah, yaitu dengan 

temuan kasus COVID-19 positif dan memiliki populasi kelompok 

rentan yang tinggi. 

c. Berpartisipasi mendukung kebijakan PEMDA setempat. 

d. Mendukung upaya penyediaan logistik-logistik yang dibutuhkan 

masyarakat maupun tenaga kesehatan. 

e. Mengedukasi dan mendukung masyarakat umum agar ikut berperan 

aktif menyediakan kebutuhan-kebutuhan kelompok rentan dan 

masyarakat marginal. 

f. Untuk organisasi keagamaan dapat membantu dalam: 

 Merumuskan muatan edukasi COVID-19 berbasis agama 
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 Mendorong para tokohnya untuk turut serta memberikan edukasi 

kepada masyarakat terkait penanggulangan COVID-19 

g. Selain poin-poin diatas, organisasi profesi dapat membantu dalam: 

 Menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat yang ingin 

berkonsultasi secara online. 

 Memberikan dukungan dan edukasi kepada masyarakat supaya 

masyarakat mampu melewati masa kegawatdaruratan COVID-19 

ini dengan tenang dan tepat. 

7. Peran Relawan 

a. Membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat. 

b. Membantu mengedukasi dan memberikan dukungan psikologi untuk 

mengurangi kepanikan masyarakat selama wabah COVID-19. 

c. Membantu dalam mengorganisir dan mengarahkan masyarakat yang 

memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan di 

masyarakat maupun di rumah sakit. 

d. Membantu dalam memantau dan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh OTG maupun ODP yang melaksanakan karantina 

rumah. 

e. Membantu dalam menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, 

khususnya untuk OTG dan ODP dalam karantina rumah maupun 

kelompok rentan. 

f. Untuk relawan medis, dapat memberikan dukungan kepada para dokter, 

perawat, pekerja rumah sakit, petugas ambulans, dll. Relawan medis 
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yang terlatih jika dibutuhkan dapat melakukan edukasi pencegahan dan 

rapid test kepada kelompok OTG di fasilitas umum dengan 

menggunakan APD (masker dan sarung tangan non steril sekali pakai) 

dan hasil tes dilaporkan melalui mekanisme pelaporan. Hal ini 

dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. 

 

b. Pedoman penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis. 

Ketersediaan APD yang diakui semakin berkurang, perlu diimbangi dengan 

pemenuhan kebutuhan APD yang harus disesuaikan dengan standar yang ada. 

Langkah-langkah strategis yang diambil secara gotong-royong dibutuhkan agar 

kebutuhan APD dapat didistribusikan merata dan tercukupi. 

Dalam hal standar kualitas, Tim Gugus Nasional telah menerbitkan pedoman  

penyamaan kualitas APD sesuai standar internasional bagi masyarakat umum, 

tenaga kesehatan, serta para produsen dan distributor. Standar ini dibuat 

berdasarkan hasil identifikasi dan masukan oleh para tim pakar medis, serta 

disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Penggunaan APD dalam Menghadapi Wabah 

COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. 

Pembuatan Standar APD ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kepada tenaga kesehatan dan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan APD. 

Meski demikian, standar ini dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan 

situasi terkini. Penjabaran standar APD yang direkomendasikan dapat dilihat dalam 

table di bawah ini. 
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Tabel 2.1. 

Rekomendasi Alat Pelindung Diri (APD) 

Berdasarkan Tingkat Perlindungan 

TINGKAT 

PERLINDUNGAN 
KELOMPOK 

LOKASI/ 

CAKUPAN 

JENIS 

APD 

Untuk 

Masyarakat  

Umum 

Masyarakat 

Umum 

Fasilitas Umum 
Masker Kain 3 lapis 

(Katun) 

Sakit dengan 

gejala- gejala flu

 / 

influenza (batuk, 

bersin-bersin, 

hidung berair, 

demam, nyeri 

tenggorokan) 

Masker Bedah 

3 ply 

Tingkat 

Perlindungan I 

Tenaga Kesehatan 

dan Pendukung 

petugas 

penanganan 

cepat/investigator/ 

relawan yang 

melakukan 

interview 

langsung terhadap 

pasien ODP atau 

PDP 

Fasilitas Umum 

(Kegiatan harus 

dilakukan di luar 

rumah) 

 Masker Bedah 
3ply 

 Sarung tangan 
sekali pakai (jika 

harus kontak 

dengan cairan 

tubuh pasien) 

Dokter dan 

Perawat 

Tempat Praktik 

Umum dan 

Kegiatan yang 

tidak 

menimbulkan 

oerosol 

 Masker Bedah 

3ply 

 Sarung tangan 
sekali pakai 

 Triase pra 

pemeriksaan, 

bagian rawat 

jalan umum 

 Masker Bedah 
3ply 

 Sarung tangan 
sekali pakai 

Staf Administrasi 

Masuk ke ruang 

perawatan, tanpa 

memberikan 

bantuan langsung 

 Masker Bedah 
3ply 

 Sarung tangan 

sekali pakai 

Ruang 

Administrasi 
 Masker kain 3 lapis 

(katun) 

Supir Ambulans 

Ambulans, tidak 

kontak langsung 

dengan Pasien, 

Kabin tidak 

terpisah. 

 Masker Bedah 
3ply 

 Sarung tangan 
sekali pakai (jika 

harus kontak 



17 
 

 

dengan cairan 

tubuh pasien) 

Ambulans, tidak 

kontak langsung 

dengan Pasien, 

Kabin tidak 

terpisah. 

 Masker kain 3 lapis 
(katun) 

Tingkat 

Perlindungan II 

Tenaga Kesehatan 

dan Pendukung 

Dokter dan 

Perawat 

Ruang poliklinik, 

pemeriksaan 

pasien dengan 

gejala infeksi 

pernapasan 

 Masker bedah 3ply 

 Gown (pada resiko 
percikan cairan 

tubuh) 

 Sarung tangan 
karet sekali pakai 

 Pelindung mata/ 

face shield (pada 

resiko percikan 

cairan tubuh) 

 Headcap 

Dokter dan 

Perawat 

Ruang Perawatan 

Pasien COVID-

19 

 Masker bedah 3ply 

 Gown  

 Sarung tangan 
karet sekali pakai 

 Pelindung mata/ 

face shield 

 Headcap 

Dokter dan 

Perawat 

Mengantar 

pasien ODP dan 

PDP COVID-19 

 Masker bedah 3ply 

 Gown  

 Sarung tangan 
karet sekali pakai 

 Pelindung mata/ 

face shield 

 Headcap 

Supir Ambulans Ambulans, ketika 

membantu 

menaikkan dan 

menurunkan 

pasien ODP dan 

PDP COVID-19 

 Masker bedah 3ply 

 Gown  

 Sarung tangan 

karet sekali pakai 

 Pelindung mata/ 
face shield 

 Headcap 

Dokter, Perawat 

atau petugas 

Laboran 

Pengambilan 

sampel 

nonpernapasan 

yang tidak 

 Masker bedah 3ply 

 Gown  

 Sarung tangan 

karet sekali pakai 
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menimbulkan 

aerosol 
 Pelindung mata/ 

face shield 

 Headcap 

Analis  Masker bedah 3ply 

 Sarung tangan 
karet sekali pakai 

 Jas Laboratorium 

 Pelindung mata  

resiko pada 

percikan cairan 

sampel  

 Headcap 

Radiografer Pemeriksaan 

Pencitraan pada 

pasien pada 

pasien ODP dan 

PDP atau 

konfirmasi 

COVID-19 

 Masker bedah 3ply 

 Jas Radiografer 
biasa 

 Sarung tangan 
karet sekali pakai 

 Pelindung mata  

resiko pada 

percikan cairan 

sampel 

 Headcap 

Farmasi Bagian rawat 

jalan pasien 

demam 

 Masker bedah 3ply 

 Sarung tangan 
karet sekali pakai 

 Jas Lab Farmasi 

 Pelindung mata  

(jika harus 

berhadapan dengan 

pasien 

 Headcap 

Cleaning Service Membersihkan 

ruangan pasien 

COVID-19 

 Masker bedah 

 Gown  

 Pelindung mata 
(pada resiko 

percikan cairan 

kimia atau organic) 

 Sarung tangan 

kerja berat 

 Headcap 

Tingkat 

Perlindungan III 

Tenaga Kesehatan 

dan Pendukung 

Dokter dan 

Perawat 

Ruang prosedur 

dan tindakan 
operasi pada 

pasien ODP dan 

PDP atau 

 Masker N95 atau 
ekuivalen 

 Coverall/ Gown  
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konfirmasi 

COVID-19 
 Boots/ sepatu karet 

dengan pelindung 

sepatu 

 Pelindung mata 

 Face shield 

 Sarung tangan 

bedah karet steril 

sekali pakai 

 Headcap 

 Apron 

 Kegiatan yang 

menimbulkan 

aerosol (intubasi, 

ekstubasi, 

trakeotomi, 

resusitasi jantung 

paru, 

bronkoskopi, 

pemasangan 

NGT, endoskopi, 

gastrointestinal) 

pada pasien ODP 

dan PDP atau 

konfirmasi 

COVID-19 

 Masker N95 atau 
ekuivalen 

 Coverall/ Gown  

 Pelindung mata 

 Face shield 

 Sarung tangan 
bedah karet steril 

sekali pakai 

 Headcap 

 Apron 

Dokter, Perawat 

atau Petugas 

Laboran 

Pengambilan 

sampel 

pernapasan 

(swab nasofaring 

dan orofaring) 

 Masker N95 atau 
ekuivalen 

 CoverallGown  

 Boots/ sepatu karet 
dengan pelindung 

sepatu 

 Pelindung mata 

 Face shield 

 Sarung tangan 
karet steril sekali 

pakai 

 Headcap 

 Apron 

 

  



 

20 
 

BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola 

kebijakan organisasi baik dalam penanganan Covid-19, baik oleh Pemerintah 

Provinsi Gorontalo maupun oleh PWM Gorontalo sebagai NGO yang berkontribusi 

secara sukarela. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengevaluasi tata kelola kebijakan ini dalam ruang lingkup penanganan 

medis, edukasi masyarakat, bantuan sosial, optimalisasi pemberdayaan 

relawan serta strategi lobi dan komunikasi politis. 

2. Merumuskan faktor-faktor kendala dan alternatif solusi terhadap 

permasalahan atau kekurangan yang terjadi di lapangan untuk langkah 

perbaikan kedepan karena pandemi Covid-19 ini belum dapat diperkirakan 

masa berakhirnya. 

3. Sebagai sumbangsih gagasan dan pemikiran sehingga pada nantinya 

pemerintah dan masyarakat menjadi jauh lebih siap dalam menghadapi 

kondisi atau masalah serupa. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, 

pemerintah daerah dan Persyarikatan khususnya di wilayah Gorontalo, diantaranya 

sebagai berikut: 
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1. Dapat menjadi sumbangsih gagasan dan pemikiran sehingga pada nantinya 

pemerintah dan masyarakat menjadi jauh lebih siap dalam menghadapi 

kondisi atau masalah serupa. 

2. Menjadi bahan evaluasi utama bagi PWM Gorontalo dalam pengembangan 

gerakan dakwah dan sosial kedepan. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi dan 

pengumpulan bahan dasar sebagai data awal, Rapat Persiapan Tim, Pengumpulan 

Data Lapangan, Evaluasi Pengumpulan Data, Analisis Data dan Penyusunan 

Laporan Penelitian. Penelitian akan mengambil lokasi di wilayah Provinsi 

Gorontalo dengan sumber data primer berasal dari Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah (PWM) Provinsi Gorontalo beserta struktur dan ortom di 

bawahnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo serta masyarakat Gorontalo.Variabel 

yang akan diamati atau diukur sebagai obyek penelitian adalah: 

1. Penanganan medis 

2. Edukasi masyarakat 

3. Bantuan sosial 

4. Optimalisasi pemberdayaan relawan 

5. Strategi lobi dan komunikasi politik 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Sumber data yang digunakan peneliti adalah Data Primer yang dapat diperoleh 

dengan observasi dan wawancara dengan para informan.Sedangkan Data Sekunder 

dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari peraturan yang berupa Undang- Undang, 

jurnal, buku referensi, buku-buku, serta data dari mitra. Data-data yang ada dalam 

penelitian ini merupakan hasil dari membaca, mempelajari buku, arsip- arsip dan 

dokumen yang tersedia. 
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Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Harus dipilih informan yang dianggap tepat yaitu informan yang tahu 

permasalahan dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Untuk validitas data 

dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi data, yakni menggunakan 

beragam sumber data yang tersedia. 

Analisis Data akan menggunakan teknik analisis data interaktif yang terdiri 

dari tiga komponen utama yaitu Reduksi Data, Sajian Data dan Penarikan 

Simpulan. 
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BAB  5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1. Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Menangani 

Pandemi Covid-19 

Gorontalo termasuk Provinsi yang paling terakhir terdeteksi masuknya 

Virus Covid-19. Penanganan Pandemi Covid-19 di wilayah Provinsi Gorontalo 

mulai diseriusi setelah terdeteksinya pasien pertama. Keseriusan Pemerintah 

Provinsi Gorontalo ditunjukkan dengan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana 

Nonalam Akibat Virus Corona Di Provinsi Gorontalo Tahun 2020. Penetapan ini 

melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 118/ 32/ III/ 2020. 

Tata Kelola Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Menangani 

Pandemi Covid-19 dapat dijabarkan dalam empat bidang, yakni: 

1. Penanganan medis. 

Dalam hal penanganan medis, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah 

menyusun kebijakan khusus sebagai bagian utama dari tata kelola 

pemerintahan untuk menangani Pandemi Covid-19. Kebijakan khusus ini 

disusun dalam bentuk Protokol Gugus Tugas yang tertuang dalam Surat 

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 114/ 11/ III/ 2020 Tentang 

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) Provinsi Gorontalo Tahun 2020. 

Tindakan penanganan medis yang diatur dalam Protokol Gugus 

Tugas Kesehatan diantaranya mengatur bahwa: 
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a. Jika Ada Sakit 

1. Jika merasa tidak sehat dengan kriteria: 

 Demam 38 derajat Celsius; dan 

 Batuk/ pilek. 

Istirahat yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat. Bila 

keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak 

atau nafas cepat) segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan 

(Fasyankes). 

Pada saat berobat ke fasyankes, harus lakukan tindakan berikut: 

 Gunakan Masker. 

 Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/ bersin yang 

benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau 

punggung lengan. 

 Usahakan tidak mengunakan transportasi massal. 

2. Tenaga Kesehatan (Nakes) di Fasyankes wajib melakukan screening 

suspect Covid-19: 

a. Jika memenuhi kriteria suspect Covid-19, dirujuk ke salah satu 

rumah sakit rujukan yang siap penanganan Covid-19. 

b. Jika tidak memenuhi kriteria suspect Covid-19, dirawat inap atau 

rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter fasyankes. 

3. Jika memenuhi kriteria suspect Covid-19 akan diantar ke rumah 

sakit rujukan menggunakan ambulans fasyankes didampingi oleh 

Nakes yang menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). 
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4. Di Rumah Sakit Rujukan akan dilakukan pengambilan specimen 

untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi. 

5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan (Balibangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama 

akan keluar dalam waktu 2 – 3 hari setelah specimen diterima. 

a. Jika hasilnya positif, 

b. Maka dinyatakan sebagai penderita Covid-19 

c. Sampel akan diambil setiap hari. 

d. Pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan 

sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif. 

e. Jika hasilnya negatif, dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. 

b. Jika Sehat Namun 

1. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit Covid-

19; 

2. Merasa pernah kontak dengan penderita Covid-19,  

Hubungi hotline center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di 

nomor 119 ext 9. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa protokol ini dijalankan oleh 

setiap petugas dalam lingkup tugasnya masing-masing dengan cukup tertib. 

Hal ini didukung oleh adanya pengawasan yang ketat dari para pimpinan 

Gugus Tugas di bidang kesehatan. Disiplin atas protokol kesehatan ini 

berdampak juga pada tingkat kesembuhan di Provinsi Gorontalo yang 

mencapai 96,5%. 
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2. Edukasi masyarakat 

Dalam hal program edukasi masyarakat, Pemerintah Provinsi 

Gorontalo telah menerbitkan bahan sosialisasi. Agar dapat menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat secara maksimal, bahan sosialisasi diterbitkan 

dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Gorontalo. 

Bahan sosialisasi untuk edukasi masyarakat bersumber dari 

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Penerapan 

Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Bahan edukasi ini mengatur tentang: 

a. Pelaksanaan 

b. Monitoring dan Evaluasi 

c. Sanksi 

d. Sosialisasi dan Partisipasi 

e. Pendanaan 

3. Bantuan sosial 

Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan sejumlah program 

bantuan untuk membantu warga masyarakat yang terdampak Covid-19. 

jenis bantuan yang pertama adalah bantuan pangan bersubsidi yang 

diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Bantuan bersubdisi ini sebelumnya dijual dengan harga Rp 55 ribu 

per paket yang terdiri dari:  

a. Beras sebanyak 5 Kg 
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b. Minyak goreng sebanyak 1 L 

c. Ikan sebanyak 1 paket 

d. Gula pasir sebanyak 2 Kg 

e. Rempah-rempah sebanyak 1 paket. 

Namun khusus di masa pandemi Covid-19, bantuan bersubsidi 

diberikan secara gratis kepada KPM sasaran. Bantuan yang diserahkan pada 

bakti sosial NKRI Peduli ini adalah jenis bantuan pangan bersubsidi yang 

merupakan program kerjasama dari Dinas Sosial, Dinas Kumperindag dan 

Baznas Provinsi Gorontalo. Bantuan dari Baznas merupakan hasil zakat 2,5 

persen dari gaji Aparatur Sipil Negara Pemprov Gorontalo setiap bulannya 

mencapai Rp750 juta. Dana ini yang dikembalikan kepada rakyat dalam 

bentuk bantuan pangan pokok. 

Jenis bantuan kedua adalah Program Bantuan Langsung Pangan 

Daerah (BLPD) yang menyasar 53.000 KPM. Program BLPD ini 

dilaksanakan melalui sistim kerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota. 

Pendanaan BLPD enam puluh persennya ditanggung oleh Pemprov 

Gorontalo dan sisanya empat puluh persen menjadi tanggungan pemerintah 

kabupaten dan kota. Pendataan dan penyaluran BLPD diserahkan kepada 

masing-masing pemerintah kabupaten/ kota. 

Selain bantuan pangan bersubsidi dan BLPD, Pemerintah Provinsi 

Gorontalo juga menyalurkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Dalam hal ini 

Pemerintah Pusat mengalokasikan sejumlah bantuan sosial untuk warga 

yang terdampak Covid-19 di Gorontalo. Bantuan tersebut di antaranya 
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adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial RI bagi 

60.000 warga Gorontalo yang terverifikasi sebagai warga terdampak. Selain 

itu juga ada Bantuan Subsidi Pangan (BSP) untuk 78.000 warga yang 

terverifikasi. BLT diberikan tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan, sementara 

BSP diberikan tunai Rp 200 ribu per bulan. 

4. Optimalisasi pemberdayaan relawan 

Dalam program penanganan Pandemi covid-19, Pemerintah 

Provinsi Gorontalo juga melakukan perekrutan dan pemberdayaan relawan 

dengan menggandeng Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda 

Indonesia (DPD – KNPI) Provinsi Gorontalo.  Jika dipandang bahwa 

Pandemi Covid-19 terkategorikan sebagai bencana nasional, lazimnya 

relawan yang dikerahkan adalah dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang 

memang sudah terstruktur dan terlatih dalam menangani bencana. 

Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang lebih memilih 

menggandeng KNPI dibanding Tagana disebabkan bencana akibat pandemi 

ini bukan merupakan bencana alam melainkan dikategorikan sebagai 

bencana nonalam. Kebijakan ini secara konseptual bisa diterima. Namun 

secara faktual, peran relawan KNPI dalam program penanganan Covid-19 

belum optimal. 

Tingkat optimalisasi peran relawan dapat diukur dalam dua hal 

utama, yakni dalam hal penanganan medis dan dalam hal edukasi 

masyarakat. Dalam hal penanganan medis, relawan yang direkrut dari KNPI 

sama sekali tidak memiliki kapabilitas. Pemerintah Provinsi Gorontalo 
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sangat memahami kondisi ini, sehingga hanya memberdayakan relawan dari 

unsur KNPI ini dalam hal edukasi masyarakat. 

 

Gambar 5.1. 

Penyerahkan materi edukasi pencegahan virus Covid-19 Oleh Gubernur 
Kepada KNPI Provinsi Gorontalo Sebagai Tim Relawan Covid-19 

 

 

Dalam mengedukasi masyarakat, sebenarnya Pemerintah Provinsi 

Gorontalo sudah menyiapkan bahan edukasinya. Bahkan bahan edukasi ini 

dibuat dalam versi dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia yang dilengkapi 

dengan Bahasa Gorontalo. Hal ini untuk mempermudah para relawan 

menjalankan fungsi dan perannya. 

Pelaksanaan edukasi masyarakat oleh relawan di Provinsi Gorontalo 

dijalankan dalam bentuk sosialisasi. Dalam hal presentasi materi, 

kemampuan para relawan dikategorikan baik. Namun dalam hal penguasaan 

psikologis publik, masih lebih baik jika dilakukan oleh relawan Tagana. Hal 

ini salah satunya disebabkan oleh tingkat pengalaman. Relawan KNPI 

masih minim pengalaman dalam menghadapi massa dari masyarakat umum. 
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Sementara Relawan Tagana sudah sangat sering berhadapan dengan massa 

dari masyarakat umum, sehingga sudah terbiasa dalam manajemen 

psikologis massa korban bencana. 

Pelibatan relawan yang tidak menyentuh bidang penanganan medis 

serta kurangnya penguasaan teknik manajemen psikologis massa saat 

menjalankan sosialisasi edukasi masyarakat, merupakan indikator untuk 

menyatakan bahwa pemberdayaan relawan oleh Pemerintah Provinsi 

Gorontalo dalam program penanganan Covid-19 adalah kurang optimal. 

Optimalisasi pemberdayaan relawan di bidang penanganan medis 

sebenarnya sangat bisa dan sederhana untuk dijalankan. Hal ini karena 

didukung oleh keberadaan Fakultas Kesehatan di tiga perguruan tinggi di 

Gorontalo. Belum lagi satu perguruan tinggi yang memang spesifik di 

bidang kesehatan, yakni Akademi Keperawatan Gorontalo. Apalagi jika 

masih dihitung keberadaan Sekolah Kejuruan Kesehatan yang ada di 

Provinsi Gorontalo. Namun rekrutmen relawan medis ternyata tidak 

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.  

 

5.2. Kontribusi PWM Gorontalo Dalam Menunjang Tata Kelola Kebijakan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo 

Dalam gerakan penanganan Covid-19 ini, warga muhammadiyah pada 

umumnya secara responsif langsung berikhtiar secara individual maupun struktural 

organisasi, mengupayakan langkah-langkah jangka pendek. Tahapan perdana ini 

sekaligus merupakan tahap adaptasi dengan situasi dan kondisi yang cenderung 
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chaos. Penguasaan masalah dan lapangan setelah melalui masa adaptasi, 

menjadikan warga dan persyarikatan muhammadiyah secara fleksibel dan relatif 

cepat menuju tahap sinergitas program dengan pihak pemerintah. 

Peran Muhammadiyah dalam penanganan Pandemi Covid-19 dikoordinir 

secara nasional melalui sebuah lembaga yang bernama Muhammadiyah Covid-19 

Command Center atau disingkat MCCC.  Mempertimbangkan penyebaran Covid-

19 yang sangat cepat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan wabah tersebut 

sebagai kejadian luar biasa yang harus segera dilakukan pencegahan dan tindakan 

secara sungguh-sungguh, masif, dan terkoordinasi dengan baik. Muhammadiyah 

mendorong agar pemerintah melibatkan semua pihak untuk bekerjasama dan 

bersinergi dengan disertai langkah sosialisasi dan kebijakan yang terbuka dan 

komprehensif.  

 Gambar 5.2  

Peta Nasional MCCC Wilayah 

Untuk Penanganan Covid-19 di Seluruh Wilayah Indonesia 
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Melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 

02/MLM/I.0/H/2020 Tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah Covid-19 

Command Center (MCCC) yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program 

dan aksi penanganan Covid-19. MCCC berhasil menjangkau hampir seluruh 

wilayah Indonesia dengan membentuk MCCC Wilayah di 31 Provinsi. 

Dibawah koordinasi MCCC, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) 

Provinsi Gorontalo berupaya mengoptimalkan perannya mendukung tata kelola 

kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penanganan bencana nonalam 

pandemi covid-19. Peran PWM Gorontalo dapat dijabarkan dalam lima bidang 

berikut: 

1. Penanganan medis 

Secara nasional, program untuk penanganan medis dibawah koordinasi 

MCCC. Jumlah Rumah Sakit yang direkomendir oleh MCCC untuk menangani 

pasien Covid-19 sebanyak 84 rumah sakit yang tersebar di berbagai wilayah 

Indonesia. Pasien Covid-19 yang dirawat di 84 rumah sakit Muhammadiyah – 

Aisyiyah per tanggal 15 Desember 2020 dapat ditunjukkan dalam grafik berikut. 
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Gambar 5.3. 

Grafik Pasien Covid-19 yang dirawat di 

84 rumah sakit Muhammadiyah – Aisyiyah 

Per tanggal 15 Desember 2020

 
 

Sedangkan sebaran 84 rumah sakit Muhammadiyah – Aisyiyah di bawah 

koordinasi MCCC yang melayani Pasien Covid-19 ditunjukkan dalam grafik 

berikut. 

Gambar 5.4. 

Sebaran 84 rumah sakit Muhammadiyah – Aisyiyah 

Di bawah koordinasi MCCC yang melayani Pasien Covid-19 
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Berdasarkan grafik sebaran rumah sakit di atas, rumah sakit di Gorontalo 

tidak termasuk sebagai Rumah Sakit Penanganan Medis. Namun demikian, Rumah 

Sakit Sitti Khadijah Gorontalo tetap berpartisipasi menunjang program pemerintah 

Provinsi Gorontalo sebagai Rumah Sakit Penunjang Rumah Sakit Rujukan. 

Dalam hal yang berkaitan dengan medis, MCCC Gorontalo mendapatkan 

amanah untuk program penyemprotan disinfektan. Dalam hal ini PWM Gorontalo 

berperan dengan mengerahkan relawan medis untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan program. Sebaran lokasi penyemprotan disinfektan dapat ditunjukkan 

melalui grafik berikut. 

Gamar 5.5. 

Grafik Sebaran Penyemprotan Disinfektan oleh MCCC secara Nasional 

Periode 16 Maret – 29 Mei 2020 

 

 

2. Edukasi masyarakat 

Secara nasional, program edukasi masyarakat oleh MCCC dinamakan 

SIGRAK, singkatan dari Siaga Gerakan Hadapi Korona. MCCC melaksanakan 
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program edukasi Covid-19 yang terwujud dalam beberapa kegiatan yaitu 

pengadaan spanduk, baliho dan mobil edukasi Covid-19 di 13 wilayah dan 34 

daerah. Ketiga belas wilayah tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1. 

Daftar 13 Wilayah Pelaksana Program Edukasi Covid-19 

Dibawah Koordinasi MCCC 

NO. PROVINSI 

1 Bengkulu 

2 Banten 

3 Bali 

4 DI. Yogyakarta 

5 DKI Jakarta 

6 Yogyakarta 

7 Jawa Tengah 

8 Jawa Timur 

9 Kalimantan Tengah 

10 Lampung 

11 Nusa Tenggara Barat 

12 Sulawesi Selatan  

13 Sulawesi Tengah 

 

Tidak kurang dari 700 spanduk dan baliho sudah terpasang di semua 

wilayah tersebut hingga periode Juli 2020. Edukasi lainnya adalah melalui webinar 
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yang bertajuk Covid-19 Talk MCCC dengan berbagai macam bidang tema yaitu 

bidang psikologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, politik dan kebijakan. 

Dari tanggal 2 April hingga 13 Juli 2020 sudah ada 55 tema Covid-19 Talk 

yang mengudara dengan jangkauan mencapai 164.779 orang yang melihat (viewer) 

dari semua fanpage media sosial yang dipakai oleh Tim Diseminasi dan Publikasi 

MCCC PP Muhammadiyah dalam mensyiarkan program tersebut. Publikasi yang 

dilaksanakan oleh Tim Diseminasi dan Publikasi MCCC PP Muhammadiyah selain 

bersifat offline dengan spanduk, baliho dan mobil penerangan yang bisa dilihat 

langsung di lapangan oleh masyarakat, juga menggunakan berbagai saluran media 

yaitu televisi, radio (radio muhammadiyah) media cetak dan online berbasis web, 

saluran media sosial baik itu melalui akun-akun Youtube, Instagram, Facebook, 

Twitter, grup-grup Whatsapp dan juga aplikasi live streaming yang dipancarsiarkan 

melalui berbagai akun media sosial tersebut. 

Selain publikasi edukasi, MCCC PP Muhammadiyah juga melaksanakan 

pembukaan call center baik yang terkait Covid-19 langsung secara kesehatan, 

maupun layanan konsultasi psikososial dan agama. Dari ketiga layanan tersebut 

hingga 15 Juli 2020 layanan call center kesehatan diakses oleh 880 orang, psikologi 

183 dan agama 129 orang.  

Publikasi utama dari program MCCC PP Muhammadiyah adalah 

penerbitan 35 panduan dan tuntunan pencegahan Covid-19 karena ini menyangkut 

inti dari penanganan Covid-19 dari sisi pencegahan, dengan materi Panduan 

Umum, Pedoman Individu, Keluarga, Komunitas, Kelompok Rentan dan 
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Disabilitas. MCCC menerbitkan 5.000 panduan dan tuntunan yang ditujukan untuk 

13 wilayah serta 34 daerah sasaran program Sigrak. 

Meskipun Gorontalo tidak termasuk dalam 13 wilayah serta 34 daerah 

sasaran program Sigrak, PWM Gorontalo tetap berinisatif secara mandiri untuk 

berperan aktif menunjang tata kelola kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo 

dalam penanganan Pandemi Covid-19. Bentuk program edukasi masyarakat yang 

dilaksanakan PWM Gorontalo adalah sosialisasi yang diintegrasikan dengan 

pendistribusian Bansos dan masker. Pelaksanaan sosialisasi untuk edukasi covid-

19 oleh PWM Gorontalo berjalan lancar dengan didukung oleh relawan dari 

Pemuda Muhammadiyah, IMM dan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 

 

3. Bantuan sosial 

Program Bantuan Sosial oleh MCCC dalam bentuk pembagian sembako 

hingga periode 7 juli 2020 dapat ditunjukkan dalam peta sebaran berikut. 
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Gambar 5.6. 

Peta Sebaran Pembagian Sembako 

Program Bantuan Sosial oleh MCC Periode 7 Juli 2020

 

Untuk wilayah Gorontalo, secara mandiri PWM Gorontalo telah 

menyampaikan himbauan resmi kepada seluruh Anggota dan Pengurus 

Persyarikatan Muhammadiyah dari tingkat daerah, cabang hingga ranting untuk 

menggalang dana dan melaksanakan Bakti Sosial. Bakti Sosial ini difokuskan 

dalam bentuk pembagian Sembako kepada masyarakat yang terdampak dengan 

skala prioritas. Dengan dukungan para donator yang didominasi  oleh anggota dan 

simpatisan Muhammadiyah serta mobilisasi relawan, program mandiri bantuan 

sosial oleh PWM Gorontalo dapat berjalan lancar sesuai target. 

 

4. Optimalisasi Pemberdayaan Relawan 

Salah satu program pemberdayaan relawan adalah dalam pendampingan 

program penyemprotan disinfektan. Jumlah titik untuk penyemprotan disinfektan 
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adalah 22 titik yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota. Dalam program ini PWM 

Gorontalo mengerahkan relawan medis dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. 

Hal lain yang sangat membutuhkan peran relawan adalah pada bidang 

edukasi masyarakat. PWM Gorontalo berperan dengan memberdayakan kader-

kader Pemuda Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  (IMM) 

Gorontalo. Untuk mengoptimalkan kinerja relawan dari Pemuda dan IMM, PWM 

Gorontalo senantiasa membangun sinergi dengan pihak Kampus Universitas 

Muhammadiyah Gorontalo. 

Dalam hal mengantisipasi kebutuhan mendadak akan relawan medis, 

PWM Gorontalo telah menyiagakan relawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. 

Relawan Siaga ini disiapkan dalam 24 jam di Posko Rumah Sakit Siti Khadijah. 

Relawan juga dikerahkan oleh PWM Gorontalo dalam membantu distribusi 

bantuan sosial berupa Sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. 

Dalah hal ini, selain dari kader Pemuda dan Mahasiswa muhammadiyah, relawan 

juga berasal dari kader Tapak Suci Putera Muhammadiyah. 

 

5. Strategi Lobi Dan Komunikasi Politik 

PWM Gorontalo berhasil membangun komunikasi politik dengan 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Komunikasi politik ini berhasil mendorong 

penerapan Rapid Tes gratis untuk membantu warga Kabupaten Gorontalo. Dengan 

adanya pemberlakuan Rapid Tes Gratis ini, mendorong mobilisasi warga sehingga 

sangat berdampak positif bagi stabilisasi ekonomi daerah dan warga masyarakat. 
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5.3. Faktor kendala dan alternatif solusi dalam kontribusi PWM Gorontalo 

menunjang tata kelola kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo Untuk 

Penanganan Pandemi Covid-19 

Kontribusi PWM Gorontalo dalam menunjang tata kelola kebijakan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tentu tidak 

lepas dari berbagai kendala. Namun seluruh kendala yang ditemui dapat dicarikan 

alternative solusinya. Faktor Kendala dan alternatif solusi yang sempat ditemui 

berdasarkan indikator dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penanganan Medis 

Walaupun bukan sebagai Rumah sakit Rujukan untuk penanganan medis 

pasien Covid-19 namun sebagai Rumah Sakit Penunjang, Rumah Sakit Sitti 

Khadijah tetap memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar. Hal ini karena 

setiap pasien dan pengunjung tertentu rumah sakit Sitti Khadijah juga harus 

dijalankan protokol kesehatan berupa Rapid Tes.  

Kendala pertama adalah keterbatasan alat rapid tes. Selain itu juga dalam 

hal ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam memaksimalkan pelayanan 

medis berdasarkan standar protocol kesehatan. Kendala lainnya adalah ketersediaan 

Unit Mobil Ambulance untuk mengantarkan secara khusus pasien atau pengunjung 

yang terdeteksi positif melalui rapid ataupun swab tes. Semua kendala ini 

disebabkan oleh keterbatasan dana kas rumah sakit dan tidak masuknya rumah sakit 

Sitti Khadijah dalam daftar penerima bantuan fasilitas dari MCCC. 

Solusi yang dilakukan untuk semua kendala penanganan medis ini adalah 

memaksimalkan kerjasama dengan berbagai pihak selain Gugus Tugas Provinsi 
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Gorontalo. Untuk pengadaan APD,  bantuan didapatkan dari beberapa perusahaan 

local yang umumnya pemiliknya adalah anggota atau simpatisan muhammadiyah. 

Sedangkan untuk mobil ambulance dan alat tes, bantuan berasal dari beberapa 

lembaga kemanusiaan, seperti PMI dan ACT. 

2. Edukasi masyarakat 

Program Edukasi dari MCCC umumnya berbasis online. Faktor kendala 

dalam hal ini adalah banyaknya warga yang masih belum terjangkau dengan sistem 

online. Sehingga itu, sebagai alternative solusi adalah dengan memaksimalkan 

program offline dalam bentuk sosialisasi. Ketersediaan sumber daya manusia 

sebagai operator sosialisasi secara offline menjadi penentu berhasilnya program 

edukasi masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi senantiasa diterapkan protocol 

kesehatan. 

3. Bantuan Sosial 

Faktor kendala utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial adalah 

tidak termasuknya provinsi gorontalo sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan 

bantuan dari MCCC. Solusi atas kondisi ini adalah dengan inisiatif dari PWM 

Gorontalo yang langsung menyebarkan himbauan kepada seluruh kader, anggota 

dan simpatisan. Substansi himbauan adalah penggalangan dana semaksimal 

mungkin dan pengaturan distribusi bantuan sosial. 

Himbauan PWM Gorontalo dengan segera ditindaklanjuti oleh seluruh 

Pimpinan Daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan program. Selain 

pimpinan-pimpinan daerah, kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo juga 

berperan aktif dalam program penggalangan dana dan pendistribusian bantuan 
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sosial. Dengan inisiatif dari PWM ini, program bantuan sosial dalam menunjang 

tata kelola kenijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo menangani Covid-19 dapat 

berjalan lancar dengan hasil maksimal. 

4. Optimalisasi Pemberdayaan Relawan 

Dalam pemberdayaan relawan, factor kendala utama adalah kurangnya 

koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini disebabkan kebijakan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo yang membatasi tim relawan resmi yakni hanya 

melibatkan KNPI Provinsi Gorontalo. Namun demikian, PWM Gorontalo tetap 

berinisiatif menerjunkan relawan dalam bidang penanganan medis, penyaluran 

bantuan sosial serta edukasi masyarakat. Secara internal, solusi yang diambil oleh 

PWM Gorontalo dapat dikategorikan cukup optimal dalam pemberdayaan relawan. 

5. Strategi Lobi Dan Komunikasi Politik 

Strategi lobi dan komunikasi politik dapat berjalan dengan baik jika 

ditunjang oleh faktor subyektif. Faktor subyektif dalam hal ini adalah hubungan 

emosional pejabat politik dengan PWM Gorontalo. Faktor kendala dalam bidang 

ini adalah masih minimnya para pejabat politik yang memiliki hubungan emosional 

yang kuat dengan PWM Gorontalo. Solusi untuk kondisi ini adalah 

memaksimalkan dan berfokus pada satu daerah yang menjadi pilihan terbesar dari 

sisi dampaknya dan termudah dari sisi peluang keberhasilannya. Untuk itulah 

dipilih daerah Kabupaten Gorontalo.  

Dari Sisi dampaknya, Kabupaten Gorontalo memiliki jumlah penduduk 

terbesar. Sedangkan dari sisi peluangnya, Bupati Gorontalo adalah Mantan Rektor 

Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Salah satu hal yang paling urgen untuk 
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diperjuangkan adalah pemberlakuan Rapid Tes Gratis untuk warga. Hal ini menjadi 

salah satu harapan terbesar dari warga masyarakat. Rencana pemberlakuan Rapid 

Tes Gratis oleh Bupati Gorontalo, langsung disokong oleh PWM Gorontalo. Pada 

akhirnya, rencana itu dapat terealisasi dan sangat dirasakan manfaatnya oleh sekian 

banyak warga. 
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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tata kelola kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menangani 

pandemi Covid-19 khususnya dalam hal penanganan medis, edukasi 

masyarakat dan bantuan sosial dapat dijalankan dengan baik. Untuk 

optimalisasi pemberdayaan relawan, masih kurang optimal. 

2. Kontribusi PWM Gorontalo dalam menunjang tata kelola kebijakan 

Pemerintah Provinsi Gorontalo cukup signifikan. 

3. Faktor kendala yang ditemui oleh PWM Gorontalo dalam perannya untuk 

berkontribusi menunjang tata kelola kebijakan Pemerintah Provinsi 

Gorontalo terutama pada keterbatasan dana. Hal ini lebih terasa karena 

Gorontalo tidak termasuk dalam daerah prioritas penerima bantuan dari 

MCCC. Inisiatif PWM Gorontalo yang memaksimalkan pemberdayaan 

kader dan anggota menjadi salah kunci solusi dari faktor-faktor kendala 

yang ada. 

6.2. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi utama bagi 

seluruh pihak dalam menangani bencana, khususnya bencana nonalam. Beberapa 

saran untuk pihak-pihak terkait, yakni: 
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1. Kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk lebih meningkatkan 

optimalisasi relawan dalam penanganan bencana. 

2. Kepada PWM Gorontalo, untuk lebih memperkuat lobi ke Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah agar Gorontalo menjadi salah satu daerah prioritas dalam 

penanganan bencana nasional. 

3. Kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan mengevaluasi situasi dan 

kondisi, terutama kinerja PWM Gorontalo, sudah selayaknya mendapat 

perhatian khusus dan mengapresiasi PWM Gorontalo dengan cara 

menjadikan Gorontalo sebagai salah satu daerah prioritas dalam 

penanganan bencana nasional. 
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LAPORAN KEUANGAN 

A. Honor Output Kegiatan 

 Item Honor Vol. Satuan Harga 

Satuan (Rp) 

Total (Rp) 

1. Honor Ketua 4 Bulan 425.000 1.700.000 

2. Honor Anggota 1 4 Bulan 200.000 800.000 

3. Honor 

Pendampingan 

   500.000 

Sub Total (Rp) 3.000.000 

B. Belanja Bahan 

Sub Total (Rp) 500.000 

C. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 

Sub Total (Rp) 6.500.000 

Total Anggaran: Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) 

  

 Bahan Vol. Satuan Harga 

Satuan(Rp) 

Total (Rp) 

1. Kertas A4 4 Rim 50.000 200.000 

2. Fotocopy 500 lbr. 200 100.000 

3. Tinta Printer 4 Set 25.000 100.000 

4. Flash Disk 2 Set 50.000 100.000 

 Uraian Vol. Satuan Harga 

Satuan(Rp) 

Total (Rp) 

1. Rental Mobil 16 hari 250.000 4.000.000 

2. BBM 16 hari 100.000 1.600.000 

3. Pulsa 4 bulan 225.000 .900.000 
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SURAT PENELITIAN 

1. Draft Surat Kontrak 
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DOKUMENTASI 

 

Wawancara dengan Gugus Tugas Provinsi Gorontalo 

(Dinas Kesehatan) 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Gugus Tugas Provinsi Gorontalo 

(Biro Humas) 
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Wawancara dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

(PWM) Gorontalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


