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Selama lebih dari tiga bulan terakhir, COVID-19 telah 
bertransformasi menjadi salah satu pandemi terberat yang 
dihadapi komunitas internasional pasca Perang Dunia II. 
Pandemi COVID-19 menjadi ancaman yang sangat serius 
bukan hanya dari luasan penyebaran yang telah merambah 
hampir semua kawasan dunia dan tingkat penularan yang 
sangat tinggi, namun juga karena respon global yang masih 
lemah. Kondisi ini terutama dicirikan dengan aksi mandiri 
negara dalam merespon pandemi yang dibarengi dengan 
ketidakmampuan rezim internasional dalam mengelola 
koordinasi respon antarnegara tersebut. Lemahnya kerja 
sama semacam ini seolah menjadi cerminan persoalan klasik 
dalam tata kelola global. Policy Brief ini bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan, bentuk tata kelola global seperti apa 
yang dapat dibangun dalam menghadapi COVID-19 dan tata 
kelola global pasca COVID-19.
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Persoalan Tata Kelola Global 
dalam Penanganan Pandemi

Merebaknya COVID-19 sebagai risiko 
global meneguhkan kembali sejumlah 
tantangan bagi tata kelola global. Dunia 
yang makin terhubung satu sama lain 
telah menghadirkan kerentanan global. 
Ancaman yang berkembang di satu 
tempat dapat dengan mudah menyebar 
lintas batas dan berdampak ke seluruh 
d u n i a .  A k i b a t n y a ,  i s u  ke s e h a t a n 
terutama penyebaran penyakit tidak lagi 
dapat ditangani secara individual oleh 
setiap negara. 

Pertama
Pandemi Merupakan Wujud 

dari “The Dark Side of Globalization”.  
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R e n d a h n y a  l e g i t i m a s i  W o r l d  H e a l t h 
Organisation (WHO) sebagai simpul penting 
tata kelola kesehatan global khususnya 
disebabkan karena tidak adanya dukungan 
dari institusi internasional, seperti Dewan 
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). Beroperasinya WHO juga bergantung 
pada dana negara-negara maju sebagai 
pendonor terbesar. Selain itu, ketiadaan 
mekanisme yang memastikan ketaatan 
(compliance) negara-negara pada kesepakatan 
internasional semakin memperlemah daya 
tawar WHO.  Oleh karena itu, ketiadaan 
koordinasi global dan kecenderungan negara-
negara untuk mengambil langkah sepihak 
yang dapat merugikan pihak lain dalam 
penanganan COVID-19 menegaskan kembali 
persoalan klasik dalam tata kelola global. 

Kedua 
Krisis Legitimasi dalam Tata Kelola 
Kesehatan Internasional

Secara internal,  WHO juga dipandang 
membawa pendekatan yang tidak relevan 
d e n g a n  k a r a k t e r  C O V I D - 1 9 ,  y a i t u 
pendekatan pre-emptive containment untuk 
negara-negara berkembang. Padahal yang 
dibutuhkan adalah sistem preparedness dan 
risk reduction secara global, terlepas dari 
status negara maju ataupun berkembang. 
Secara internal, WHO juga gagal membangun 
sistem informasi yang independen untuk 
memetakan sebaran dan memprediksi 
perkembangan COVID-19. WHO hanya 
tergantung pada informasi dari masing-
masing negara. Kelemahan kapasitas internal 
o r g a n i s a s i  i n i  b i s a  b e r d a m p a k  p a d a 
ketidakpercayaan negara kepada WHO.

Ketiga
Sudah Usangnya Model Pendekatan 
Global Health Governance WHO
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Rekomendasi : Perombakan Tatanan Global 
dan Menumbuhkan Solidaritas Global 
Pasca COVID-19

Dirumuskan dari Serial Diskusi #6 FISIPOL UGM
“Peran Global Governance dalam Merespon COVID-19”

Yogyakarta, 17 April 2020

COVID-19 muncul di era perang dagang dan di tengah rivalitas antara dua negara adidaya, AS dan Tiongkok. 
Ketika negara adidaya tidak dapat diharapkan, diperlukan inisiatif pemimpin negara-negara lain yang 
mampu memfasilitasi kerja sama internasional. Hal ini tidak hanya untuk meredakan konflik dan kecurigaan 
antara Amerika Serikat dan Tiongkok, namun juga memberi legitimasi tambahan dan daya dukung ke WHO. 
Upaya ini dapat dilakukan antara lain dengan memanfaatkan forum PBB dan G20 serta memobilisasi institusi 
dunia lainnya seperti Bank Dunia untuk mengatasi masalah pandemi.

1. Mendorong Inisiatif Kepimpinan Baru 

Perbaikan tata kelola kesehatan internasional dapat dilakukan melalui: pertama, mendesain ulang mandat 
WHO agar mampu memberi intervensi kepada negara yang bermasalah bukan hanya saat terjadi epidemi 
atau pandemi. Kedua, mempertangguh independensi WHO dengan memperkuat desain legal formal 
organisasi dan peningkatan profesionalisme personel organisasi agar mampu memitigasi pengaruh dari 
negara-negara donor. Ketiga, memperkuat area otoritas WHO terutama untuk menarik dana dan melakukan 
asistensi pembangunan di bidang kesehatan. WHO perlu didorong menjadi kolaborator institusi 
pembangunan internasional, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan Islamic Development Bank. 
Misalnya untuk merancang dan menyalurkan dana  bantuan pembangunan dalam memperkuat fasilitas 
serta pelayanan kesehatan negara-negara berkembang.

2. Mendorong Reformasi WHO

Dalam memperbaiki peningkatan ketaatan, WHO perlu memberi ruang yang lebih besar pada peran aktor 
non-negara, terutama melibatkan laporan-laporan dari masyarakat sipil agar menjadi basis investigasi. Di 
samping itu, peningkatan ketaatan bisa juga dengan mengadopsi praktik rezim lingkungan. Seperti misalnya 
memberikan penghargaan pada negara yang mampu secara sukarela mengumumkan target mandiri dan 
pencapaiannya secara transparan. Meskipun tidak ada mekanisme pemaksaan, basis voluntary seperti ini, 
setidaknya membantu membangun kultur keterbukaan informasi dalam menghadapi pandemi.

3. Mendorong Peningkatan Ketaatan (Compliance) terhadap Regulasi Kesehatan Internasional

Dunia pasca COVID-19 membutuhkan tatanan global yang berbeda. Untuk itu perlu dilakukan: pertama, 
mempertimbangkan perluasan area otoritas WHO agar dapat mengintervensi lebih lanjut ketika 
dihadapkan pada beberapa kondisi seperti negara tidak bisa menjangkau dan atau menangani kelompok 
termarjinalkan seperti pengungsi. Kedua, mendorong pengembangan tata kelola global yang lebih berpihak 
pada masyarakat yang termarjinalkan serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Beberapa rancangan 
yang perlu didorong meliputi: tata kelola bidang asuransi kesehatan untuk menjamin akses bagi setiap orang; 
tata kelola bidang ketenagakerjaan yang memastikan hak dan standar kesejahteraan bagi korban pemutusan 
hubungan kerja karena pandemi; serta menyuarakan pentingnya tata kelola iklim global yang memastikan 
masa pemulihan pandemi tidak didominasi oleh pemberian insentif bagi perusahaan besar untuk kembali ke 
praktik ekonomi yang tidak ramah lingkungan.

4. Menggalang Solidaritas Global dalam Tata Kelola Global Pasca COVID-19
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