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I. PENDAHULUAN 

1.1  Dinamika Kasus Covid-19 di Sumatera Barat 

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wilayah Wuhan, 

Tiongkok pada tanggal 17 November 2019. COVID-19 dapat menimbulkan gejala 

gangguan pernapasan akut, seperti demam di atas 38°C, batuk, dan sesak napas bagi 

manusia. Selain itu dapat pula disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita 

COVID-19 yang berat, dapat terjadi pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, 

bahkan sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui 

kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. 

Bentuk virus COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron dan digambarkan kembali 

terlihat seperti virus yang memiliki mahkota.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintahan Cina, pada mulanya 

penyebaran virus ini tidak terdeteksi dan terdokumentasi. Pemerintah menduga seorang 

pasien berusia 55 tahun dari provinsi Hubei menjadi orang pertama yang terinfeksi 

COVID-19. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari 

sembilan kasus pertama yang dilaporkan pada November 2019, empat pria dan lima wanita 

yang berusia dalam rentang 39--79 tahun. Temuan atas pasien nol atau patient zero  baru 

terungkap setelah dilakukan identifikasi setidaknya terhadap 266 orang pada tahun 2019 

yang diduga positif virus Corona jenis baru. Seluruh pasien berada di bawah pengawasan 

medis pada saat itu. Dari 266 orang itu akhirnya ditemukan patient zero atau manusia 

pertama yang terinfeksi COVID-19. Dia adalah seorang pria berusia 55 tahun. Akhirnya 

ditetapkan bahwa patient zero pertama kali tertular virus COVID-19 pada 17 November 

2019.  



 

2 
 

Indonesia melaporkan secara resmi bahwa virus COVID-19 masuk ke Indonesia 

pada tanggal 2 Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Sedangkan kasus positif COVID-

19 di Sumatera pertama kali terdeteksi pada tanggal 18 Maret 2020 di kota Medan, 

Sumatera Utara. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Barat pertama kali terdeteksi pada 

tanggal 26 Maret 2020 dengan dinyatakannya lima orang warga Sumatera Barat sebagai 

orang dengan virus Sars-CoV-2. 

Berbagai upaya untuk mengatasi laju penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia 

terus digalakkan. Pemerintah menetapkan pembatasan sosial dalam skala besar (PSBB). 

Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di beberapa daerah. Penerapan 

PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditekan presiden 

Joko Widodo pada Hari Selasa, 31 Maret 2020. Hingga Sabtu, 18 April 2020 diketahui 

sudah ada 2 provinsi dan 16 kabupaten dan kota yang mengajukan dan menerapkan PSBB. 

Provinsi pertama yang menerapkan aturan PSBB adalah DKI Jakarta, terhitung 

sejak 10 April 2020 sampai 14 hari ke depan. Kemudian pada 17 April 2020, Menkes saat 

itu,  Terawan, mengabulkan pengajuan PSBB salah satu provinsi di Sumatera, yaitu 

Provinsi Sumatera Barat. Disusul oleh enam belas kabupaten dan kota lainnya yang 

mengajukan PSBB. Lima di antaranya adalah wilayah Bodebek di Jawa Barat yaitu Kota 

Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok. Kelima 

wilayah tersebut sudah menerapkan PSBB pada Rabu 15 April 2020 dan melaksanakan 

PSBB untuk 14 hari. 

Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di Sumatera Barat, pemerintah 

meluncurkan sebuah program bernama “Nagari Tageh”. Program ini digegas bekerja sama 

dengan Unand dan TNI/Polri. Rencana pembentukan “Nagari Tageh” ditujukan ke tujuh 

nagari, yang berarti desa dan wilayah sejenisnya. Peluncuran dilakukan di Nagari Kapau 

Alam Pauh Duo.  

Penerapan program “Nagari Tageh Rumah Gadang” di Pasia Laweh mengerahkan 

segala upaya dan unsur yang ada di nagari demi mengoptimalkan usaha pencegahan dan 

penanganan COVID-19. Nagari yang dinahkodai Zularfin Dt. Parpatiah ini dinilai berhasil 
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melindungi masyarakatnya dari ancaman dan dampak virus yang mengganggu semua lini 

kehidupan. Selain catatan minim kasus positif, nagari ini masih berstatus zona hijau di 

Agam. Pengimplementasian konsep Nagari Tageh diwujudkan lewat sebelas inovasi sektor 

krusial, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, keterbukaan 

informasi, olahraga, pelayanan, dan sebagainya.  

PSBB akhirnya mengalami perubahan setelah dilakukannya evaluasi terhadap 

kasus COVID-19 di Indonesia menjelang 2021 yang masih tinggi dan belum 

menampakkan tanda tanda akan mengalami penurunan. Pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat (PSBB) adalah istilah yang kemudian digunakan untuk membatasi 

mobilitas masyarakat selama pandemi sejak bulan Januari 2021 melalui Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk 

Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang diberlakukan di 

tujuh Provinsi Jawa dan Bali.  

Selain Provinsi di Pulau Jawa dan Bali, pemerintah turut memperketat penerapan 

PPKM di 43 kabupaten/kota, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat 

penerapan PPKM diberlakukan di 4 daerah yakni, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota 

Padang Panjang, dan Kota Solok. Kota Padang menjadi satu-satunya daerah di Provinsi 

Sumatera Barat yang menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) Level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021, 

dimulai dari 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021. Sementara itu, PPKM level 3 

diterapkan untuk 18 kabupaten dan kota lainnya di Sumbar. Penerapan kebijakan PPKM 

terus diperpanjang hingga bulan Agustus mengingat beberapa kota di Sumbar masih 

berstatus zona merah.  

Data terbaru, Jumat, 7 Januari 2022, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat 

sebaran kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia bertambah 518. Sehingga, total 

kasus positif virus corona sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 kini menjadi 

4.265.187 kasus. 
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Selain itu, pemerintah Indonesia juga tengah menghadapi potensi lonjakan kasus 

virus corona varian omicron. Lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data 

(GISAID) per 7 Januari 2022 mencatat kasus Omicron di Indonesia sudah mencapai 258 

kasus. Satgas juga mencatat sebagian kasus harian warga terkonfirmasi virus corona di 

Indonesia dikontribusikan oleh mereka para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). 

Apabila melihat penambahan kasus kemarin dengan jumlah 533 orang, maka berarti 250-

an kasus di antaranya disumbang oleh PPLN. Setiap harinya tercatat setidaknya 3.500 

orang PPLN memasuki area Indonesia baik dari jalur darat, laut, maupun udara. 

 

1.1.1  Berbagai Varian Virus Covid-19 

 Seiring berjalannya waktu, virus SARS-CoV-2 mengalami ribuan kali mutasi, dan 

beberapa di antaranya memunculkan varian baru yang relatif lebih berbahaya, 

mengakibatkan gejala-gejala yang semakin sulit dibedakan dengan penyakit-penyakit 

umum lainnya, dan bahkan ada pula varian baru yang memperparah gejala infeksi Covid-

19. World Health Organization (WHO) kemudian mengelompokkan sejumlah varian baru 

virus corona menjadi dua kelompok yakni, variant of interest (VoI), dan variant of concern 

(VoC).  

Berikut ini yang termasuk dalam kategori VoI yaitu 

● Mu (B.1.621) 

● Eta (B.1.525) 

● Iota (B.1.526) 

● Kappa (1.617.2) 

● Lambda (C.37) 

Sedangkan, varian yang termasuk pada kelompok VoC diantaranya yaitu 

● Alpha (B.1.1.7) 

● Beta (B.1.351) 

● Gamma (P.1) 
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● Delta (B.1.617.2) 

● Omicron (B.1.1.529) 

1.1.2  Varian Baru Omicron (B.1.1.529)  

Varian baru SARS-CoV-2, B.1.1.529, pertama kali terdeteksi pada tanggal 11 

November 2021 di Botswana dan juga pada 14 November 2021 di Afrika Selatan dari 

spesimen yang terkumpul. Pada tanggal 24 November 2021, Varian baru SARS-CoV-2, 

B.1.1.529 dilaporkan ke WHO. Pada tanggal 26 November 2021, WHO menamai varian 

baru sebagai Omicron dan diklasifikasikan sebagai Variant of Concern (VOC). 

Dilansir dari CNN Indonesia, per tanggal 4 Januari 2022, kasus Covid-19 varian 

Omicron di dunia sudah mencapai 441.042 dengan 104 kematian dengan rasio kematian 

akibat Covid-19 varian Omicron berada di angka 1: 4.000 kasus. 

Menurut situs yang menghimpun data Omicron, Newsnode, negara dengan kasus 

tertinggi adalah Inggris dengan 246.780, dan 75 kematian. Disusul Denmark dengan 

56.125 kasus dan 18 kematian, lalu Amerika Serikat dengan 33.120 kasus dan 1 kematian. 

Sementara itu, total kasus varian Omicron di Asia Tenggara mencapai 3.871 dan nol 

kematian. 

Pada Kamis, 16 Desember 2021, terdeteksi kasus varian Omicron pada petugas 

kebersihan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Petugas kebersihan merupakan 

WNI yang tidak memiliki riwayat pergi ke luar negeri, dapat disimpulkan bahwa petugas 

kebersihan berinisial N ini tertular dari WNI yang sedang dikarantina di Wisma Atlet. 

Pada rentang 24 November hingga 3 Desember 2021 terdapat 169 WNI dari luar 

negeri yang menjalani karantina di Wisma Atlet, salah satunya adalah TF, WNI yang tiba 

dari Nigeria pada tanggal 27 November dengan kemungkinan besar tertular Omicron. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mencatat penambahan 57 kasus konfirmasi 

varian B.1.1.529 atau Omicron pada Jumat, 7 Januari 2022. Dengan penambahan tersebut, 

per 7 Januari total kasus Omicron di Indonesia menjadi 318 orang. Kemenkes menyebut 
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dari 57 orang, sebanyak 7 orang di antaranya merupakan transmisi lokal, dan 50 orang 

lainnya adalah pelaku perjalanan luar negeri. 

Berdasarkan catatan Kemenkes, mayoritas pasien Omicron di Indonesia sudah 

divaksinasi lengkap Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia 

Tarmizi, menjelaskan bahwa pasien yang terpapar Omicron rata-rata tidak bergejala hingga 

bergejala ringan. 

1.2 Penanganan Covid-19, Standar Testing Tracing Treatment (3T), dan 

Vaksinasi 

Upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 (testing), penelusuran kontak 

erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) 

adalah salah satu upaya utama penanganan COVID-19 yang digunakan di Indonesia.  

Bersedia melakukan tracking atau pengecekan kesehatan melalui rapid test dan swab bila 

diperlukan, membuka diri terhadap proses tracing atau penelusuran kontak kasus positif, 

dan menjalani treatment atau perawatan dengan benar apabila merasakan gejala COVID-

19 adalah upaya dalam rangka mengendalikan pandemi COVID-19.  

 

Vaksinasi adalah proses sel imun seseorang mengenali suatu virus dalam tubuh atau 

dalam kata lain orang tersebut terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat 

terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit 

ringan. Vaksinasi bertujuan untuk membentuk sel pengingat (memory) yang bersifat 

spesifik terhadap bahan atau bagian dari virus yang diberikan. Jika terinfeksi oleh virus 

pasca vaksinasi, maka tubuh dengan cepat akan mengidentifikasi virus yang masuk dan 

melawannya dengan lebih baik. 

Tujuan dari vaksinasi adalah: 

1. memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan menunda 

penyebaran penularan 

2. menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis 
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3. meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, 

pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya 

 

Vaksinasi juga turut berperan dalam membangun kekebalan kelompok atau herd 

immunity yang berarti situasi saat sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap 

penyakit tertentu. Karena adanya herd immunity harapannya akan timbul dampak tidak 

langsung (indirect effect), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan 

bukan merupakan sasaran vaksinasi. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai dengan cakupan 

vaksinasi yang tinggi dan merata. 

 

Menurut pengamat kebijakan kesehatan publik sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas, Prof. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.Med, terbentuknya 

imunitas secara personal dan tercapainya target vaksinasi di tiap-tiap daerah menyebabkan 

terbentuknya herd immunity atau hampir terbentuk pada sebagian daerah.  Terbentuknya 

imunitas ada dua faktor, yaitu perjalanan penyakit dengan kita terpapar alami, dan 

vaksinasi.  
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II. KEADAAN PANDEMI COVID-19 DI SUMATERA BARAT  

2.1  Kebijakan Testing, Tracing, Treatment (3T) dan Vaksinasi Dalam  

Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat 

 

Upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 (testing), penelusuran kontak 

erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien COVID-19 (treatment) yang 

dilakukan dalam penanganan COVID-19 di Sumatera Barat terus dilakukan meskipun data 

menunjukkan sebuah tren penurunan kasus pada bulan September 2021.  

Melalui Data Laboratorium Diagnostik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 

dan Balai Veteriner Baso didapatkan jumlah kasus COVID-19 di Sumbar sekitar 3.697 

orang sepanjang periode 22-29 Agustus 2021, dibandingkan dengan periode sebelumnya 

saat COVID-19 sedang mengalami lonjakan kasus, ditemukan kasus sebanyak  11.267 

orang terhitung dari 26 Juli - 1 Agustus 2021.  

 

Data kasus positif, sembuh, dan kematian di Sumatera Barat  

 Sumber: https://corona.sumbarprov.go.id/ 

  

https://corona.sumbarprov.go.id/
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Sumber: http://corona.padang.go.id/ 

2.2  Permasalahan Vaksinasi Dalam Penanganan COVID-19 di Sumatera 

Barat 

Cakupan vaksinasi dosis 1 di Provinsi Sumatera Barat, hingga Minggu, 8 

September 2021, baru mencapai 17,9 persen. Angka ini setara dengan 789.390 ribu peserta 

vaksin dari target yang ditetapkan sebanyak 4.41 juta orang dan menempati posisi kedua 

terendah dari 34 provinsi. Sementara itu, untuk vaksinasi dosis 2 hingga 5 September 2021 

telah tercapai 9,93 persen dari target yang menempati posisi kedua terbawah dari 34 

provinsi di Indonesia. 

Berdasarkan data Kemenkes per 10 Oktober 2021, dari total 4.408.509 (4,4 juta) 

sasaran vaksinasi di Sumbar, baru 1.114.877 (1,1 juta) orang atau 25,29 persen yang telah 

vaksinasi dosis pertama dan 568.327 (568 ribu) orang atau 12,89 persen yang sudah 

mendapatkan dosis kedua. Sampai saat ini, per tanggal 31 Oktober 2021, capaian angka 

vaksinasi Sumatera Barat masih rendah. Sumbar masih berada di urutan ke-9 daerah 

http://corona.padang.go.id/


 

10 
 

terendah capaian vaksin di Indonesia, dari sebelumnya posisi kedua dari bawah.

 

Sumber: PPT Webinar Nasional RECOMEP 2021, Data 08 September 2021 

 

Penyebab rendahnya angka vaksinasi di Sumatera Barat didominasi oleh 

ketidakpercayaan masyarakat karena tersebarnya berita hoax yang terlanjur beredar 

sehingga menimbulkan suatu ketakutan pada masyarakat. Menurut Pengamat kebijakan 

kesehatan publik sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Prof. 

dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.Med, hoaks adalah masalah dunia, bukan hanya di Sumbar. 

Tak dapat dihindari, bahwasannya salah satu faktor yang mendukung serapan vaksinasi 

rendah adalah masih adanya keraguan, kekhawatiran, bahkan ketakutan di tengah 

masyarakat mengenai vaksin COVID-19. Hal ini semakin memburuk karena tidak 

diimbangi dengan edukasi atau sosialisasi mengenai vaksin ke masyarakat. Selain itu, 

pemerintah setempat maupun institusi kampus kurang gencar melaksanakan vaksinasi.  

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, dr. Pom Harry Satria 

mengungkapkan bahwa penyebab utama rendahnya realisasi vaksinasi COVID-19 di 

Sumbar adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait urgensi dari vaksinasi, sehingga 
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upaya pertama yang harus diperbaiki adalah memunculkan kesadaran bahwa vaksin adalah 

salah satu usaha untuk melindungi diri dari potensi terpapar virus. 

Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki keunikan dan kearifan lokal khas 

dibanding daerah lain di Indonesia. Di Sumatera Barat, tokoh agama dan adatnya 

memegang peranan penting dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat . Keterlibatan 

aktif tokoh agama dan adat ini sangat menentukan dalam upaya mencapai target vaksinasi 

di Sumatera Barat.  

Selain melibatkan melibatkan tokoh masyarakat, edukasi vaksinasi COVID-19 juga 

harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti lembaga profesi, organisasi, 

kaum terpelajar seperti mahasiswa, dan LSM. Peningkatan cakupan vaksinasi sumbar 

memerlukan keterlibatan berbagai pihak terutama di kabupaten/kota yang realisasi 

vaksinasinya masih rendah. Beberapa daerah sudah melaporkan adanya kesulitan dalam 

memberikan vaksinasi akibat isu hoaks, seperti Pesisir Selatan, Agam,  dan Dharmasraya.  

Pengamat kebijakan kesehatan publik sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas, Prof. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.Med, 

mengungkapkan bahwa gubernur dan walikota berkolaborasi dengan beberapa institusi 

negara yang diinstruksikan, bertanggung jawab atas pelaksanaan dan tercapainya target 

vaksinasi di tiap daerah yang ditetapkan pemerintah. Contohnya Kepolisian, di bawah 

Kemendagri, yang saat ini membantu pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sedangkan, 

tenaga kesehatan adalah alat teknis yang diberdayakan untuk membantu percepatan 

vaksinasi. Maka dari itu, kampus – dalam hal ini FK Unand – tidak dibebankan untuk 

melaksanakan vaksinasi di Indonesia. Adapun Gebyar Vaksinasi yang telah dilaksanakan 

Unand adalah untuk membantu percepatan vaksinasi di Indonesia.  

Selain karena banyaknya berita hoax, ketidakpercayaan masyarakat, rendahnya 

edukasi terkait vaksinasi kepada masyarakat, dan distribusi ketersediaan vaksinasi ke 

daerah pelosok juga turut menjadi salah satu penyebab, ketersediaan stok vaksin di daerah 

pelosok masih minim sehingga masyarakat di daerah tertentu yang tidak memiliki fasilitas 

kesehatan memadai kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi.  
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Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang 

ditujukan kepada bupati dan wali kota. Tujuannya untuk mempercepat vaksinasi di masing-

masing daerah. Tertanggal 14 Oktober 2021, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, bersurat yang 

ditujukan kepada bupati dan wali kota agar melakukan gebyar vaksinasi di masing-masing 

daerah. Gubernur Sumbar juga sudah mengeluarkan surat tertanggal 30 September 2021 

untuk memberlakukan wajib vaksin bagi pengunjung yang masuk mal dan swalayan di 

Sumbar agar mempercepat realisasi vaksinasi di Sumbar. 

                 

      Sumber: PPT Webinar Nasional RECOMEP 2021, Data 08 September 2021 

 

Pada peta persebaran capaian vaksin di Indonesia, terdapat dua daerah dengan 

capaian vaksinasi terbaik yaitu Yogyakarta dan Bali. (Ket: semakin pekat birunya, semakin 

bagus vaksinasinya). Sumatera barat masih berwarna biru muda bersama Aceh, Lampung, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Ini menandakan daerah yang 

masih rendah cakupan vaksinasinya. 

Data terkini, cakupan vaksinasi dosis 1 di provinsi Sumatera Barat, hingga Senin, 

3 Januari 2022, telah mencapai 68,37 persen. Angka ini setara dengan 3,01 juta peserta 
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vaksin dari target yang ditetapkan sebanyak 4,41 juta orang atau 70%. Sementara untuk 

vaksinasi dosis 2, per tanggal 3 Januari 2022, telah tercapai 43,25 persen dari target. 

Sampai akhir Desember 2021, target vaksinasi di Sumatera Barat belum mencapai 

target yaitu 68,18 dari 70 persen. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan vaksinasi. Salah satunya adalah 

Lomba Sumbar Sadar Vaksin (Sumdarsin). Seratus lima instansi dikerahkan untuk 

mengajak masyarakat melakukan vaksinasi. Tidak hanya itu, kalkulasi pesertanya juga 

dilombakan agar semua termotivasi untuk menyukseskan target vaksinasi ini, dengan 

hadiah yang tidak cuma-cuma. Lomba Sumdarsin ini diikuti oleh seluruh peserta 

Forkopimda baik di tingkat provinsi, maupun pemerintah kota dan kabupaten yang dimulai 

pada tanggal 8 hingga 22 Januari 2022. 

Langkah lainnya dikemas berupa razia bagi pengendara. Tidak memeriksa 

kelengkapan surat dan ketertiban, pengendara diperiksa akan kelengkapan vaksin dalam 

dokumen pedulilindungi masing-masing. Jika ditemukan belum divaksin, akan dilakukan 

vaksinasi di tempat sesuai dengan prosedur pada umumnya. Langkah-langkah ini 

dilakukan untuk mencapai target 70% tervaksinasi pada akhir tahun 2021. 

Pemerintah juga menargetkan penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga kepada 

masyarakat umum mulai 12 Januari nanti karena masih menunggu BPOM mengeluarkan 

izin penggunaan vaksin untuk penyuntikan dosis ketiga. 

 

2.3  Permasalahan lainnya yang Mempengaruhi Penanganan COVID-19 di 

Sumatera Barat 

- Ketersediaan oksigen 

Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat masih terkendala pasokan oksigen. Per 

11 Agustus 2021, apabila dirata-ratakan dalam sehari, pasokan oksigen yang 

dibutuhkan sekitar 22 ton untuk 101 rumah sakit yang ada di Sumbar. Namun, 

ketersediaan oksigen hanya setengah dari jumlahnya. Hal ini disebabkan oleh 
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terbatasnya perusahaan penyedia transportasi liquid oxygen, terbatasnya isotank 

penyedia dan kurangnya tabung-tabung oksigen di rumah sakit.  

- Kepatuhan masyarakat sumbar pada protokol kesehatan masih rendah, sehingga 

dalam penanganan kasusnya tidak optimal.  

Hingga bulan Agustus 2021, Sumbar termasuk dalam tiga besar provinsi yang tidak 

patuh bermasker bersama Gorontalo dan Maluku Utara (CNN.com). Ini dibuktikan 

oleh temuan lapangan terutama di tempat umum seperti pasar. Para penjual 

kebanyakan tidak memakai masker atau menggunakan masker namun dengan cara 

yang kurang tepat. Penggunaan hand sanitizer sebagai salah satu upaya 

membersihkan diri setelah bersentuhan dengan benda asing juga masih minim, 

padahal di pasar terjadi banyak kontak fisik yang dapat  meningkatkan risiko 

penularan COVID-19. 

2.4 Pembahasan Permasalahan Penanganan COVID-19 Sumatera Barat 

Pandemi COVID-19 di Sumatera Barat sudah menunjukkan tren penurunan kasus 

positif harian dibandingkan dengan kasus positif harian yang terjadi pada saat lonjakan 

atau gelombang 2 pandemi melanda Indonesia berkisar pada tanggal 26 Juli - 1 Agustus 

2021, ditandai dengan penurunan kasus hingga 68% kasus menurun. Meskipun kasus 

harian telah menurun, cakupan vaksinasi tetap harus menjadi fokus utama dalam 

penanganan pandemi.  

 

Rendahnya cakupan vaksinasi COVID-19 di Sumatera Barat disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya:  

1. Berita hoax yang beredar di masyarakat menyebabkan banyak masyarakat 

Sumbar yang tidak percaya adanya COVID-19 sehingga banyak pula 

masyarakat yang tidak mau divaksin. 

2. Adanya keraguan terhadap keamanan dan manfaat dari vaksin oleh 

masyarakat yang membuat masyarakat enggan untuk di vaksin.  
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3. Kurangnya edukasi atau sosialisasi mengenai program vaksinasi ke 

masyarakat. 

4. Distribusi vaksin yang belum merata ke seluruh daerah terutama daerah 

pelosok yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.  

5. Belum ada kolaborasi optimal antar lembaga dan tokoh masyarakat di 

Sumatera Barat untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.  

6. Terdapat aturan mengenai wajib menunjukkan kartu vaksin saat 

mengunjungi tempat umum, seperti mall, pada salah satu kota di Sumatera 

Barat namun belum ada pengawasan ketat terkait peraturan tersebut.  

 

Pengamat kebijakan kesehatan publik sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas 

Kedokteran Universitas Andalas, Prof. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH.Med, mengatakan 

bahwa ada tiga poin utama permasalahan penanganan Covid-19, diantaranya yaitu adanya 

kesalahan di pusat, berkembangnya distorsi informasi dan hoaks di masyarakat, dan 

edukasi yang tidak sempurna. 

Permasalahan dari hulu ke hilir diawali dari pemerintah yang menganggap remeh 

masuknya virus Covid-19 ke Indonesia, kemudian juga labil dalam menentukan kebijakan 

mengakibatkan masyarakat yang awalnya sudah ragu-ragu terhadap kebijakan tersebut 

makin distrust kepada pemerintah, sehingga menimbulkan distorsi informasi yang sangat 

banyak di masyarakat dan timbul opini dan sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintah.   

Menurutnya, suatu kebijakan harus berdasarkan bukti empirik atau kajian 

sebelumnya yang disebut juga dengan evidence-based policy. Sehingga, tiap permasalahan 

dapat di-manage dengan baik berdasarkan bukti-bukti empirik dan kajian sebelumnya. 

Salah satu contoh kegagalan kebijakan pemerintah yang tidak berdasarkan evidence-based 

policy yaitu pembatasan sosial yang diterapkan di awal-awal pandemi. Terlihat adanya 

penyamarataan sistem pembatasan sosial di seluruh daerah, padahal setiap daerah memiliki 

kondisi dan situasi pandemi yang berbeda. Selain itu, masalah vaksinasi, saat awal 

bermunculan vaksin Covid-19, mengapa harus vaksin jenis Sinovac yang diborong 
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pemerintah? Padahal, saat itu Sinovac belum mendapat izin edar dari WHO yang 

mengakibatkan banyak jemaah Indonesia yang tidak bisa berangkat haji ataupun umrah ke 

Arab Saudi. 

Distorsi informasi tidak hanya disebabkan dari pemerintah, tetapi juga elemen 

negara yang tidak/kurang kompeten di bidangnya memberikan informasi kepada 

masyarakat setempat. Misalnya RT/RW, lurah, dsb. memberikan informasi terkait vaksin 

yang sebenarnya bukan kompetensi orang tersebut untuk mengedukasi masyarakat atau 

bahkan sebenarnya orang tersebut pun belum sepenuhnya paham atau teredukasi penuh 

tentang vaksinasi. Akan tetapi, karena tuntutan kerja, mereka diharapkan bisa mengedukasi 

orang, maka dengan terpaksa ia sampaikan informasi yang ia pahami tersebut untuk 

mengedukasi warga setempat. Sehingga menimbulkan distorsi informasi yang makin kacau 

dan muncul opini-opini publik yang menyesatkan. 
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III. PENUTUP 

3.1 Rekomendasi penanganan COVID-19 di Sumatera Barat  

- Mencetus gerakan kolaborasi tokoh masyarakat, mahasiswa, dan lembaga lainnya 

untuk mengedukasi masyarakat dalam program vaksinasi demi mencegah 

munculnya babak baru pandemi COVID-19,  

- Penanganan berfokus pada aspek mitigasi atau risk management. Seperti 

melakukan isolasi mandiri bagi yang terinfeksi, vaksinasi, menerapkan 3M, dan 

tetap mematuhi protokol pencegahan Covid-19 saat kegiatan. Apabila sudah 

menjalankan risk management tetapi masih ada yang sakit/terinfeksi, maka kampus 

harus menyiapkan ruang isolasi/klinik untuk perawatan (treatment) pasien Covid-

19. 

- Dukungan pemerintah  terhadap gerakan kolaborasi tokoh masyarakat, mahasiswa, 

dan lembaga lainnya yang mendukung program edukasi vaksinasi.  

- Pemerintah melalui Satgas COVID-19 melakukan distribusi masif vaksin terhadap 

daerah pelosok di Sumatera Barat.  

- Menggandeng universitas/kampus se-Sumbar untuk berkolaborasi mendukung dan 

menggencarkan pelaksanaan dan edukasi vaksinasi kepada masyarakat.  

- Mendesak pemerintah setempat untuk lebih tegas dalam menerapkan protokol 

kesehatan terutama di tempat umum.  

- Pengawasan terhadap regulasi dan aturan yang diterapkan dalam upaya 

peningkatan cakupan vaksinasi harus lebih diperketat.  
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