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I. Latar Belakang

Saat ini Indonesia sedang menghadapi gelombang ke 3 virus Covid-19, di mana virus

Covid-19 bermutasi menjadi beragam varian hingga yang terbaru saat ini yaitu varian Omicron.

Menurut data dari Global Initiative on Sharing All Data Influenza (GISAID), saat ini sudah ada

6.131 kasus Omicron di Indonesia per tanggal 18 Februari 2022. Data ini juga menunjukkan

bahwa Indonesia menjadi negara dengan kasus Omicron tertinggi di Asia Tenggara saat ini.1

Banyak tempat dan fasilitas umum dikurangi intensitasnya atau bahkan ditutup untuk sementara

waktu seperti pusat perbelanjaan, rumah makan, tempat ibadah, tempat wisata, bahkan lembaga

pendidikan, dengan harapan kasus Covid-19 bisa lebih teratasi dan upaya pemerintah dalam

menangani Covid-19 bisa lebih efektif.

Kementerian Kesehatan memprediksi bahwa puncak gelombang ke 3 virus Covid-19

akan terjadi di Indonesia pada bulan Februari 2022 tepatnya minggu kedua hingga minggu

ketiga. Dalam hal ini pemerintah tentunya kita semua tidak akan tinggal diam. Berbagai upaya

akan dilakukan demi mencegah meluasnya kasus Covid-19 varian Omicron, mulai dari

dilakukannya PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), program vaksinasi,

hingga program 3T (Testing, Tracing, Treatment).2

Kendati demikian, upaya tidak yang dilakukan tidak cukup hanya sampai pada titik

tersebut. Ada aspek-aspek lain selain aspek kesehatan publik yang perlu diupayakan dalam

keadaan pandemi. Kendati demikian, upaya yang dilakukan tidak cukup sampai pada titik

tersebut. Ada aspek ekonomi dan pariwisata yang terkena dampak diberlakukannya PPKM

sehingga semakin mengalami penurunan dan kian memburuk. Sementara pada aspek

pendidikan, banyak kendala yang dihadapi baik itu pelajar maupun tenaga pendidik misalnya

2 Liputan6. (2022, Januari 13). Kemenkes Prediksi Puncak Gelombang 3 Covid-19 pada Februari 2022. Liputan6
https://www.liputan6.com/news/read/4858955/kemenkes-prediksi-puncak-gelombang-3-Covid-19 -19 -19-
pada-februari-2022 /

1 GISAID. (2022, Februari 18). Kasus Omicron Indonesia Capai 6.131, Tertinggi di Asia Tenggara. Databoks
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/18/kasus-omicron-indonesia-capai-6131-tertinggi-di-asia-teng
gara/

https://www.liputan6.com/news/read/4858955/kemenkes-prediksi-puncak-gelombang-3-covid-19-%20%20pada-februari-2022%20/
https://www.liputan6.com/news/read/4858955/kemenkes-prediksi-puncak-gelombang-3-covid-19-%20%20pada-februari-2022%20/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/18/kasus-omicron-indonesia-capai-6131-tertinggi-di-asia-tenggara/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/18/kasus-omicron-indonesia-capai-6131-tertinggi-di-asia-tenggara/


saja dengan diberlakukannya sistem pembelajaran yang dilakukan secara dalam jaringan

(daring) yang sudah terjadi kurang lebih 2 tahun ini.

Gelombang 3 virus Covid-19 ini akan semakin “mengganas” jika kita sebagai

masyarakat tidak mau menerapkan protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan,

Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas) dengan ketat. Selain terus3

menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, masyarakat harus sadar bahwa gelombang

Covid-19 di Indonesia tidak akan pernah berhenti jika masih ada sikap egois dalam diri kita dan

tidak mau bekerja sama dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di tanah air. Pelaksanaan

vaksinasi juga merupakan program yang harus didukung oleh masyarakat. Karena dengan

adanya vaksinasi, diharapkan mampu membuat daya tahan kita semakin kuat dalam

menghadapi virus Covid-19 yang terus bermutasi.4

Khusus pada aspek pendidikan, gelombang 3 Covid-19 ini tentunya sangat berdampak

besar dan mengubah dunia pendidikan yang baru saja memulai kembali pembelajaran tatap

muka (PTM). Banyak lembaga pendidikan yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka,

harus kembali menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hal tersebut karena timbulnya

cluster baru di lembaga-lembaga pendidikan yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka.

Beberapa contoh akibat dari timbulnya klaster baru ini dapat disebutkan, misalnya beberapa

sekolah di DKI Jakarta ditutup kembali karena menerapkan pembelajaran tatap muka secara

100 persen per tanggal 4 Februari 2022. Dalam Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 2/20225

soal Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan

Pembelajaran di Masa Pandemi baik sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia boleh memulai

pembelajaran tatap muka dengan ketentuan hanya 50% dari kapasitas kelas. Hal ini tentunya

menjadi angin segar bagi para siswa maupun mahasiswa yang selama 2 tahun menjalani

pembelajaran dalam jaringan. Meskipun sudah diperbolehkan memulai kembali pembelajaran

tatap muka, protokol kesehatan tetap tidak boleh dilupakan dan harus terus diterapkan karena

5 Prastiwi, D. (2022, Februari 7). Metro Sepekan: PTM 100 Persen di Jakarta Dihentikan Sementara. Liputan6
https://www.liputan6.com/news/read/4879490/metro-sepekan-ptm-100-persen-di-jakarta-dihentikan-sementara/

4 Ulfa, A. M. (2021, Desember 26). Mengapa Makin Penting Jaga Daya Tahan Tubuh di
Masa Pandemi Covid-19?. Katadata.
https://katadata.co.id/anshar/berita/61c7e0edb19ab/mengapa-makin-penting-jaga-daya-tahan-tubuh-di-masa-pande
mi-Covid-19 -19 -19/

3 Majid, A. A. (2021, Juni 24). Protokol Kesehatan 5M dan Kesehatan Imun untuk Hadapi Varian Baru Covid 19.
Kementrian Keuangan Republik Indonesia

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/13981/Protokol-Kesehatan-5M-dan-Kesehatan-Imun-
untuk-Hadapi-Varian-Baru-covid-19.html/

https://www.liputan6.com/news/read/4879490/metro-sepekan-ptm-100-persen-di-jakarta-dihentikan-sementara/
https://katadata.co.id/anshar/berita/61c7e0edb19ab/mengapa-makin-penting-jaga-daya-tahan-tubuh-di-masa-pandemi-covid-19/
https://katadata.co.id/anshar/berita/61c7e0edb19ab/mengapa-makin-penting-jaga-daya-tahan-tubuh-di-masa-pandemi-covid-19/
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/13981/Protokol-Kesehatan-5M-dan-Kesehatan-Imun-untuk-Hadapi-Varian-Baru-Covid-19.html/
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-artikel/13981/Protokol-Kesehatan-5M-dan-Kesehatan-Imun-untuk-Hadapi-Varian-Baru-Covid-19.html/


semakin merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Banyak hal yang membuat lonjakan6

kasus Covid-19 semakin hari semakin tinggi, mulai dari abainya masyarakat terhadap protokol

kesehatan hingga menganggap remeh penyebaran dari virus Covid-19. Salah satu contoh nyata

ketidakpedulian masyarakat bisa kita saksikan di berbagai ruang publik, misalnya di warung

kopi (warkop). Hal ini seakan sudah menjadi hal yang lumrah ketika mereka berkumpul tanpa

menjaga jarak bahkan tidak memakai masker saat sedang berbincang-bincang. Fasilitas yang

disediakan seperti tempat cuci tangan juga dianggap hanya sebagai pajangan saja. hal-hal inilah

yang perlu kita hindari bersama apalagi bahaya virus Covid-19 ini selalu mengancam kita

dimanapun dan kapanpun.

Berangkat dari realitas tersebut, kita perlu mendalami dan merefleksikan mengapa

masalah gelombang 3 Covid-19 ini dibahas. Harapannya dengan mengangkat topik tentang

gelombang 3 Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, banyak hal yang akan kita

ketahui baik itu sikap kita dalam menghadapi pandemi ini, realita Covid-19 yang terjadi di

Indonesia saat ini, serta cara kita menerapkan protokol kesehatan sebagai salah satu upaya

menjaga diri dan bekerja sama mengurangi lonjakan Covid-19.

II. Rumusan Masalah

a. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi gelombang 3 Covid-19 varian

Omicron di Indonesia?

b. Bagaimana kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di era

pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini?

c. Apa dampak yang dihasilkan dari pandemi Covid-19 terhadap dunia pendidikan di

Indonesia?

III. Tujuan

a. Mengetahui apa yang harus dilakukan masyarakat dalam menghadapi gelombang 3

Covid-19 varian Omicron di Indonesia

6 Sitoresmi, A. R (2022, Februari 7). Nadiem Terbitkan Aturan Baru, Ini 5 Wilayah yang Bisa Melaksanakan PTM 50
Persen. Liputan6
https://hot.liputan6.com/read/4880105/nadiem-terbitkan-aturan-baru-ini-5-wilayah-yang-bisa-melaksanakan-ptm-5
0-persen

https://hot.liputan6.com/read/4880105/nadiem-terbitkan-aturan-baru-ini-5-wilayah-yang-bisa-melaksanakan-ptm-50-persen
https://hot.liputan6.com/read/4880105/nadiem-terbitkan-aturan-baru-ini-5-wilayah-yang-bisa-melaksanakan-ptm-50-persen


b. Mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di

era pandemi Covid-19

c. Mengetahui dampak yang dihasilkan dari pandemi Covid-19 terhadap dunia

pendidikan

IV. Grafik Kasus Covid-19 di Indonesia

Update Omicron : Total di Indonesia Ada 6.453 Kasus (Jumat, 25 Februari 2022)

Berdasarkan data dari GISAID, per tanggal 25 Februari 2022, tercatat ada 6.453 kasus
Covid-19 varian omicron. Angka ini menunjukkan selisih 54 kasus dibandingkan dengan7

kasus yang tercatat pada hari-hari sebelumnya. Dalam kurun waktu satu minggu, kasus
Covid-19 varian omicron di Indonesia terindikasi meningkat sebesar 5,25%.

Indonesia menjadi negara yang menempati peringkat pertama penyebaran kasus
omicron di Asia Tenggara. Kasus ini sudah terdeteksi hampir di seluruh provinsi di
Indonesia. Provinsi Jawa Barat menunjukkan provinsi dengan kasus tertinggi Covid-19
varian omicron dengan total kasus 11.040. Sedangkan Provinsi Maluku menjadi provinsi

7 Darmawan, A. G. (2022, 25 Februari). Update Omicron : Total di Indonesia Ada 6.453 Kasus (Jumat, 25 Februari 2022).
Databoks.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/25/update-omicron--total-di-indonesia-ada-6453-kasus-jumat-
25-februari-2022

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/25/update-omicron--total-di-indonesia-ada-6453-kasus-jumat-25-februari-2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/25/update-omicron--total-di-indonesia-ada-6453-kasus-jumat-25-februari-2022


dengan kasus omicron terendah, yakni hanya 13 kasus ditemukan. Dengan demikian, jumlah8

kasus omicron secara nasional telah mencapai 530.671 kasus. Jumlah kasus ini menunjukkan
telah melampaui puncak delta yang notabene berkisar 60.000 kasus. Akan tetapi, jumlah
kematian kasus ini lebih kecil dibandingkan puncak varian delta, yakni 174 kasus. 9

V. Realita Pandemi Covid-19 Saat Ini

Pandemi Covid-19 sudah merajalela di dunia selama lebih dari dua tahun. Di

Indonesia sendiri, pandemi ini sudah cukup lama membekukan aktivitas masyarakat. Varian

demi varian dari Covid-19 terus bermutasi dan menular. Per tanggal 16 Februari 2022, telah

ada 4.901.328 kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia. Diketahui Indonesia sedang10

berada dalam gelombang 3 dengan varian terbaru Covid-19 yaitu Omicron yang menerjang

masyarakat Indonesia.

10 Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022, February 16). PETA SEBARAN. covid19. https://covid19.go.id/peta-sebaran

9Ulya, F. N. (2022, 22 Februari). Sri Mulyani: Kasus Omicron di Indonesia Tertinggi ke-9 di Dunia. Kompas.
https://money.kompas.com/read/2022/02/22/164000526/sri-mulyani--kasus-omicron-di-indonesia-tertinggi-ke-9-di
-dunia

8 Perupadata [@perupadata] (2022, 26 Februari). Rekor kesembuhan! 61 ribu yang sembuh dalam 24 jam terakhir, tertinggi
sejak pandemi. [Instagram photo]. Retrieved from
https://www.instagram.com/p/CaZceVqvlrR/?utm_source=ig_web_copy_link

https://covid19.go.id/peta-sebaran
https://money.kompas.com/read/2022/02/22/164000526/sri-mulyani--kasus-omicron-di-indonesia-tertinggi-ke-9-di-dunia
https://money.kompas.com/read/2022/02/22/164000526/sri-mulyani--kasus-omicron-di-indonesia-tertinggi-ke-9-di-dunia
https://www.instagram.com/p/CaZceVqvlrR/?utm_source=ig_web_copy_link


Varian Omicron sendiri dikenal memiliki tingkat penyebaran yang lebih pesat

daripada varian sebelumnya yaitu Delta. Meskipun begitu, varian ini masih sering dianggap11

remeh oleh masyarakat karena gejalanya yang dikatakan lebih ringan dari Varian Delta. Hal

ini mengakibatkan varian yang memang sudah dengan sendirinya menular dengan cepat,

menyebar dengan lebih cepat lagi karena sikap masyarakat yang acuh tak acuh. Tentu sikap

ini membuat permasalahan pandemi Covid-19 semakin berlarut-larut dan seakan-akan tidak

ada penyelesaiannya.

Pada kenyataannya, masih banyak orang yang lalai dalam menjalankan protokol

kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya orang yang masih malas memakai masker dan

juga tidak mengenakan masker dengan tepat. Salah satu contoh kasus yang bisa kita tilik

bersama adalah kasus 23 orang yang terjaring dalam operasi yustisi gabungan yang

dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Tabanan, Bali, pada tanggal 12

Februari 2022 yang lalu. Dalam peristiwa ini, 23 orang tertangkap tidak pakai masker dan 95

orang lainnya tidak memakai masker dengan benar.12

Selain masyarakat biasa, ada juga aparat penegak hukum yang masih lalai akan

pelaksanaan protokol kesehatan yang seharusnya sangat penting untuk dilakukan. Pada 11

Februari 2022 yang lalu, empat anggota Satpol PP Kabupaten Bangkalan, Madura, kedapatan

tidak memakai masker saat sedang nongkrong bersama. Mereka pun diberi sanksi dengan

cara disuruh push up saat terjaring razia. Hal ini bisa terbilang memprihatinkan dan13

mengkhawatirkan karena mereka sebagai aparat yang seharusnya menjadi contoh dan

penegak bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, malah melanggar protokol

kesehatan.

Melihat realita ini, tentu menjadi sangat sulit untuk memprediksi kapan pandemi

Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Padahal sebenarnya, Indonesia sepertinya sudah “tidak

kuat” untuk terus menerus menghadapi situasi seperti ini. Mulai dari keadaan ekonomi yang

belum kunjung pulih, hingga pariwisata yang masih terbilang belum membaik kondisinya.

13Syahrawi, T. (2022, February 11). Kepergok Langgar Prokes, 4 Anggota satpol PP Bangkalan Dihukum Push Up.
SindoNews.
https://daerah.sindonews.com/read/683713/704/kepergok-langgar-prokes-4-anggota-satpol-pp-bangkalan-dihukum
-push-up-1644595373

12Bisnis Bali. (2022, February 14). Tak Pakai Masker, 23 Orang Terjaring Operasi Yustisi. Bisnis Bali.
http://bisnisbali.com/tak-pakai-masker-23-orang-terjaring-operasi-yustisi/

11 Asmara, C. G. (2021, December 20). Varian Omicron vs delta, Mana Yang Lebih Seram di Ri?. CNBC Indonesia.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220063719-4-300438/varian-omicron-vs-delta-mana-yang-lebih-sera
m-di-ri

https://daerah.sindonews.com/read/683713/704/kepergok-langgar-prokes-4-anggota-satpol-pp-bangkalan-dihukum-push-up-1644595373
https://daerah.sindonews.com/read/683713/704/kepergok-langgar-prokes-4-anggota-satpol-pp-bangkalan-dihukum-push-up-1644595373
http://bisnisbali.com/tak-pakai-masker-23-orang-terjaring-operasi-yustisi/
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220063719-4-300438/varian-omicron-vs-delta-mana-yang-lebih-seram-di-ri
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220063719-4-300438/varian-omicron-vs-delta-mana-yang-lebih-seram-di-ri


Masyarakat yang terus meminta dan juga membutuhkan kembali pulihnya kondisi

ekonomi seakan tidak sadar bahwa hanya dengan bergerak bersama dan menggalakan

pelaksanaan protokol kesehatan, pandemi ini bisa berakhir. Pandemi ini sudah sangat

berlarut-larut. Semua orang sudah pasti lelah menghadapi situasi yang sepertinya tidak

kunjung usai. Namun, situasi ini tidak akan pernah berakhir jika kita terus lalai dalam

menjaga diri sendiri dengan tidak menerapkan protokol kesehatan.

Pentingnya protokol kesehatan tidak boleh dikesampingkan. Hanya dengan

menerapkannya dengan baik, kita semua bisa melangkah bersama perlahan-lahan menuju

akhir dari pandemi ini. Indonesia tidak boleh terus menerus lalai. Hal ini karena kita

menginginkan pandemi ini cepat selesai. Masyarakat sudah seharusnya membuka mata dan

melihat realita yang ada agar bisa memahami daruratnya situasi yang terjadi dan bergerak

bersama untuk menanganinya. Semua orang melakukan bagiannya, baik itu menerapkan

protokol kesehatan untuk diri sendiri, maupun mengingatkan orang lain di sekitarnya. Hanya

dengan cara itulah, Indonesia bisa bergerak maju dan tidak berlarut-larut berada di dalam

kondisi darurat pandemi Covid-19.

VI. Kesadaran yang Perlu Dibangun

Pandemi yang terjadi memang memberikan pelbagai dampak. Di samping itu,

informasi yang deras dan seringkali tidak tervalidasi dengan baik juga mengakibatkan

dampak buruk baik bagi kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Proses kognisi,

pengolahan informasi, yang kurang tepat sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap

menanggapi situasi pandemi. Berangkat dari hal itu, perlulah merumuskan kesadaran yang

terus menerus perlu dibangun dan dihidupi. Harapannya, dari kesadaran yang dibangun,

proses kognisi dapat mengolah informasi dengan tepat, perilaku hingga kebijakan kita bangun

juga dapat sampai pada cara yang tepat, penuh pertimbangan, serta penuh kebijaksanaan.

Virus Covid-19, yang mewabah sejak akhir tahun 2019 ini merupakan virus yang

menular secara contagious (Mona, 2020). Contagious berarti penularan infeksi virus bisa14

terjadi dalam elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan. Berangkat dari

pengertian ini, kita dapat mendapatkan pengertian bahwa percepatan penularan virus tidak

14 Mona, N. (2020). Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus
Corona di Indonesia). Jurnal Sosial Humaniora Terapan, (2)2.



membutuhkan waktu lama. Infeksi dari virus ini tidak berdampak terhadap satu individu saja,

lebih buruk daripada itu, satu orang yang terinfeksi, dapat menulari beberapa yang lain.

Menjadi sesuatu yang perlu digarisbawahi, infeksi dari virus ini bukan saja tentang satu

individu. Semakin buruklah keadaan yang dapat terjadi, apabila kesadaran awal dan

mendasar semacam ini tidak dapat dipahami dengan baik dan bijak. Kesadaran yang lemah,

kebijakan yang kurang memadai dalam menanggapi situasi pandemi semacam ini tentu

menjadi sesuatu yang memperburuk keadaan. Maka inilah yang perlu pertama-tama disadari,

bahwa infeksi yang terjadi tidak menyangkut satu orang saja, namun satu orang terinfeksi

dapat menulari orang-orang lain yang memiliki kontak dengan orang yang terinfeksi tersebut.

Klinis yang muncul oleh karena infeksi virus Covid-19 dapat berupa asimtomatik,

gejala ringan, gejala berat hingga kematian (Alkautsar,2021). Bagi mereka yang memiliki15

respons imun yang kuat, mungkin tidak muncul gejala (asimtomatik), namun bagi mereka

yang memiliki respon imun yang lemah, dapat terjadi replikasi virus dan kerusakan jaringan.

Individu yang memiliki penyakit komorbid memiliki risiko yang lebih tinggi ketika terinfeksi

virus Covid-19. Tingkat keparahan infeksi virus Covid-19 berhubungan dengan penyakit

komorbid yang dideritanya. Penderita komorbid obesitas, hipertensi, diabetes melitus dapat

mengalami keparahan seperti penurunan imunitas, disfungsi endotel vaskular, hingga badai

sitokin yang akan memperparah dan dapat mengakibatkan kematian (Alkautsar, 2021)2.

Bukankah menjadi sesuatu yang menyedihkan apabila pengetahuan semacam ini tidak

menjadi kesadaran yang mendasar, hingga muncul berbagai kenyataan bahwa mereka yang

lemah ikut tertular, dan terinfeksi serta menanggung risiko yang parah. Kita tidak bisa

menutup mata terhadap kenyataan, bahwa masih ada banyak orang yang belum memiliki

kesadaran ini. Barangkali mereka yang sehat tidak begitu memiliki perasaan khawatir atau

kecemasan, bahkan ketika terindikasi kontak erat, atau terinfeksi mereka kurang memiliki

sikap yang tepat. Menjadi sesuatu yang memprihatinkan, kesadaran yang lemah semacam itu

melahirkan perilaku yang seenaknya, yang tanpa pertimbangan, tanpa rasa solidaritas, yang

karena itu, banyak dari mereka yang lemah harus ikut menanggung risiko, bahkan mengalami

penderitaan yang lebih parah.

15Alkautsar, A. (2021). Hubungan Penyakit Komorbid Dengan Tingkat Keparahan Pasien Covid-19. Jurnal Medika Hutama,
3, 1488-1494.



Dalam situasi pandemi semacam ini, manusia yang dikaruniai akal budi dan hati

nurani perlu “mengasah” anugerah itu. Kita perlu membaca situasi secara dalam, yang

tentunya memakai akal budi dan hati nurani. Akal budi kita gunakan untuk memahami

informasi-informasi yang membantu kita mengerti bagaimana pandemi ini tak kunjung

selesai, dan bersamaan dengan itu kita menggunakan hati nurani untuk menentukan secara

bijak bagaimana kita harus membuat keputusan, berperilaku, dan membuat kebijakan.

Lemahnya akal budi membawa orang terjerumus pada pemikiran yang sempit, kurang

pertimbangan, dan perilaku kurang tepat. Lemahnya hati nurani membawa orang terjerumus

pada sikap acuh tak acuh terhadap orang lain, secara khusus mereka yang lemah, membawa

orang pada keputusan yang kurang matang, dangkal dan jauh dari kebijaksanaan, yang akan

merugikan banyak orang dan semakin memperkeruh permasalahan. Akal budi dan hati nurani

menjadi penting untuk disadari, diasah, dan digunakan untuk melihat dan berdiskresi

bagaimana kehendak bebas sebagai seorang individu secara bijaksana.

Memang benar dan menjadi sesuatu yang baik, bahwa kita perlu memiliki optimisme

dalam menghadapi segala sesuatu yang berat. Dalam konteks bahasan pandemi dan pelbagai

akibatnya, kita perlu memiliki sikap optimis untuk menanggapinya. Sikap optimis membawa

orang pada suatu harapan, bahwa semua hal baik bisa kita hadapi dan atasi. Tetapi, sikap

optimis yang perlu dimiliki adalah sikap optimis yang dekat dan merangkul erat realitas.

Inilah yang kiranya menjadi kesadaran pula. Sikap optimis yang baik dan perlu menjadi

semangat bersama adalah sikap optimis yang memeluk realitas, dekat dengan

kenyataan-kenyataan yang objektif. Sampai batas itulah, sikap optimis dapat membawa

dampak yang membangun. Menjadi sesuatu yang sangat perlu dimengerti dan diperhatikan,

optimisme tidak selalu membawa dampak yang membangun. Berlawanan dengan dampak

yang membangun, sikap optimisme yang berlebihan dan tanpa pertimbangan justru

membawa pengaruh yang negatif terhadap keputusan dan kebijakan yang dibuat. Optimisme

yang berlebihan, tanpa pertimbangan, adalah suatu bias yang hendaknya selalu disadari untuk

dihindari. Bias optimisme merupakan bias kognisi, yang mana individu percaya tidak akan

mengalami sesuatu yang negatif. Bias optimisme dapat membuat individu menjauhi

penanganan risiko yang bisa terjadi atau pun pencegahan terhadap suatu permasalahan

(Agung, 2020). Bias optimistik juga merupakan kecenderungan yang kuat untuk16

16 Agung, I. M. (2020). Memahami pandemi Covid-19 dalam perspektif psikologi sosial. Psikobuletin: Buletin Ilmiah
Psikologi, 1(2), 68-84.



mengabaikan risiko dan berharap segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik (Baron &

Branscombe, 2017). Bias optimistik ini tidak terlepas dari ketidakpastian akan situasi, dan17

sifat diri, sehingga muncul akibat efek terlalu percaya diri (overconfident) (Baron &

Branscombe, 2017).14 Perlu disadari, apakah sikap optimis yang sudah dimiliki adalah

optimisme yang dekat dengan realitas, atau justru sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri

untuk menjauhi rasa cemas belaka. Sikap optimis perlu dilihat lebih dalam, sejauh dan

sedalam apa sikap tersebut bisa membangun dan menghantar orang kepada dampak baik.

Tingkat optimis dan kepercayaan diri yang berlebihan akan membawa orang pada kesulitan,

apabila kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diprediksikan. Lebih dari itu,

kesalahan perencanaan juga menjadi risiko yang mengancam apabila bias optimistik ini

terjadi (Vallone, Griffin, Lin, & Ross, 1990).18

Dalam konteks menghadapi pandemi Covid-19, optimisme yang dimiliki perlulah

dilihat secara dalam. Jangan sampai sikap optimis yang dipilih adalah sikap optimis yang

buta, yang tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan jauh ke depan, yang tidak

memeluk realitas, jauh dari kenyataan yang objektif. Secara penerapan, sikap optimis yang

dimiliki tidak boleh meninggalkan pertimbangan bagaimana setiap individu menjaga dirinya

sendiri, mendisiplinkan diri untuk mematuhi protokol kesehatan sekaligus memastikan

kesehatannya, juga tidak boleh meninggalkan kesadaran untuk menjaga orang lain, terutama

mereka yang lemah. Hal tersebut juga berlaku bagi kebijakan-kebijakan yang dibuat, dan

tindakan pencegahan sekaligus penanganan apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi,

misalnya bentuk pertanggungjawaban, tracing, dan bentuk bentuk lain yang dirasa perlu

untuk dilakukan.

18 Vallone, R.P., Griffin,D. W., Lin, S., & Ross, L. (1990). Overconfident Prediction of Future Actions and Outcomes by Self
and Others. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 582-592.

17 Branscome, N.R. & Baron, R.A. (2017). Social Psychology (14th ed.). Harlow: Pearson Education Limited.



VII. Kesimpulan

Memang tidak mudah untuk hidup di situasi pandemi yang sangat beresiko bagi

kesehatan. Namun, dengan melihat terjadinya gelombang 3 Covid-19 atas varian Omicron di

awal tahun 2022 ini, dapat diambil hikmah agar masyarakat tidak bertindak secara gegabah

dan melonggarkan protokol kesehatan. Tentunya kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia

memiliki harapan yang besar agar negara ini segera pulih dan segala sektor kehidupan dapat

kembali seperti sedia kala. Dengan demikian, agar harapan besar ini dapat terwujud, tentunya

diperlukan tindakan nyata yang sadar bahwa kesehatan itu penting dengan taat protokol

kesehatan, mengenakan masker double, menjaga jarak, dan selalu menyiapkan penyanitasi

tangan. Selain itu, dengan peduli dan peka terhadap sesama, kita dapat memulai aksi kecil

seperti memakai masker sehingga baik diri sendiri maupun orang-orang yang akan dijumpai

dapat terjaga kesehatan dan keamanannya.

VIII. Pernyataan Sikap

Berdasarkan uraian komprehensif di atas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas

Sanata Dharma melalui Kementerian Sosial Politik dan Kajian Strategis 2022 menyatakan

sikap untuk:

● Melakukan langkah-langkah preventif untuk membantu mengurangi lonjakan kasus

Covid-19 di Indonesia dengan selalu menjaga jarak, mengatur prioritas aktivitas di

luar rumah, memperhatikan imunitas tubuh dan kebersihan.

● Mendorong dan menaati protokol kesehatan yang berlaku guna menekan angka kasus

Covid-19 di Indonesia.

● Menaati pemberlakuan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk

menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

● Meningkatkan mawas diri, sehingga ketika mengalami gejala virus Covid-19 (seperti

sakit tenggorokkan, batuk, demam, dan kelelahan) segera memastikan status

kesehatan dan melakukan isolasi mandiri.

● Memberikan dukungan secara positif kepada kerabat yang terpapar virus Covid-19,

seperti mengirim pesan dukungan dan mengirim makanan tanpa berkontak langsung



sehingga mereka mendapatkan dukungan emosional yang semakin memiliki semangat

agar segera pulih.


