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Kasus

Isolasi mandiri selama 14 hari di gedung yang sudah disediakan oleh pemerintah desa,

telah dijalani Ibu A yang terkonfirmasi positif namun tidak bergejala . Ibu A telah

menjalani isolasi dengan penuh kesadaran agar tidak menyebarkan virus kepada

keluarga dan lingkungannya. Tidak ada kendala yang dirasakan, selama masa isolasi

banyak dukungan yang didapat. Masalah makanan selalu ada bahkan agak berlebih,

suplemen dan sejenisnya tersedia bahkan aktifitas setiap hari ada yang memantau dan

ada petugas kesehatan yang menemani berolah raga dan berjemur setiap pagi.

Secara spiritual lebih meningkat intensitas ibadahnya, lebih khusu’. Akhirnya dari tes

PCR ulang dinyatakan negatif. Perasaan sangat lega dan bahagia, Ia pulang ke

rumah yang berjarak beberapa ratus meter dari tempat isolasi. Setelah di rumah

beberapa tetangga dan teman-temannya berkunjung untuk ‘mangayubagyo’

kepulangannya. Namun ada tetangga yang sehari-hari sangat dekat dan anaknya juga

selalu ‘runtang-runtung’ dengan anaknya di rumahnya, justru menjauhi dan

menunjukkan sikap yang tidak ‘wellcome’ dengan kepulangannya. Bahkan anaknya

juga dilarang bermain bersama. Sikap tetangga yang seperti ini sangat mengganggu

perasaannya. Muncul perasaan sedih, kecewa, jengkel dan tidak berharga, bahkan

terbersit pikiran untuk keluar dari lingkungannya untuk sementara waktu agar tidak

melihat sikap-sikap yang tidak bersahabat dan ‘memojokkan’ dirinya dan keluarganya.

Adalagi kasus dimana S dinyatakan positif covid dan menjalankan isolasi mandiri 14

hari. Setelah dinyatakan negatif, justru mendapat penolakan dari keluarganya. Sangat

menyakitkan karena orang terdekat yang menjadi tumpuan untuk memberikan support

psikologis malah memberikan stigma dan belum siap menerima kembali.



Stigma

Cerita diatas memberi gambaran tentang stigmatisasi yang masih marak terkait

dengan pandemi saat ini, sikap yang mendiskriminasi dan berprasangka negatif

terhadap para penyintas. Padahal dengan memberikan label negatif /stigma ini

memberikan dampak yang buruk dan sangat merugikan bagi masyarakat, terlebih bagi

para penyintas.

Dalam dunia kesehatan stigma adalah interaksi negative antara satu orang atau

kelompok orang dengan orang lain terhadap penyakit tertentu dan sifat tertentu. Contoh

penyintas/penderita COVID-19 di masyarakat memiliki stigma negative . Sehingga

orang-orang disekitarnya lebih memilih menjauh dan tidak ingin berkontak langsung

dengan penderita walaupun sudah dinyatakan negatif. Menurut Varamitha et al,

Stigma Sosial adalah sikap masyarakat terhadap kelompok tertentu yang dianggap

abnormal atau dibedakan (didiskriminasikan). Misalnya kelompok ODGJ, penderita

kusta, orang yang terpapar covid-19, dsb. Stigma terjadi melalui beberapa proses yang

saling berkaitan yakni isyarat, stereotip yang mempertegas isyarat, prasangka dan

diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang lain diluar

kelompoknya.

Stigma negative pada penderita Covid19 maupun keluarganya timbul akibat pandemic

global pada awal tahun 2020 . COVID-19 merupakan penyakit menular dengan proses

penularannya sangat cepat, bermutasi dalam berbagai varian dan dapat berakibat pada

kematian, serta belum ditemukan obatnya. Banyak pasien COVID-19 yang sulit untuk

mengungkap riwayatnya karena stigma dan faktor kondisi sosial masyarakat. Sebagian

masyarakat memilih menyembunyikan keadaan yang sebenarnya sehingga

menyulitkkan tenaga medis dalam menjalankan tugas dan memutus rantai penyebaran

virus.

Pandemi saat ini menjadi sumber ketakutan bagi sebagian besar masyarakat dunia.

Perasaan takut dapat membuat seseorang menjadi waspada, namun bila perasaan

takut menjadi berlebihan dapat menimbulkan kesan negatif terhadap Covid-19

sehingga menyebabkan munculnya stigma negatif terhadap orang atau tempat yang

berhubungan dengan penyakit tersebut. Ras tertentu, orang yang terpapar Covid-19,

para petugas kesehatan sangat rentan mengalami stigmatisasi dari masyarakat.



Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terdapat 3 (tiga) faktor utama yang

menyebabkan munculnya stigma pada COVID-19 yakni pertama karena COVID-19

merupakan penyakit yang baru dan masih banyak hal yang tidak diketahui tentang

COVID-19, kedua karena ketidaktahuan dan kurangnya informasi dan ketiga karena

ketakutan yang lalu dikaitkan dengan “orang lain”.

Stigma sosial muncul hampir di seluruh dunia selama pandemi, terutama kepada

keturunan Asia, orang-orang dengan riwayat perjalanan dan tenaga medis. Banyak

penderita COVID-19 mengalami stigma sosial berupa penolakan dari warga sekitar

tempat tinggalnya bahkan dari keluarganya. Ada yang mengalami akses menuju

rumahnya ditutup supaya tidak keluar rumah, serta warga yang menolak pemakaman

jenazah COVID-19 di lingkungannya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja,

bahkan dinegara lain terdapat penyintas COVID-19 yang ditolak berbelanja ditoko

setelah dinyatakan sembuh. Sungguh miris dan memprihatinkan !

Tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 pun tidak terhindar dari stigma sosial.

Seperti yang dilansir dari inews.id terdapat 2.050 perawat di Indonesia telah mengikuti

survei tentang stigma sosial yang dialami, dengan hasil sebanyak 135 perawat pernah

diminta pindah dari tempat tinggalnya, 66 perawat diancam dengan pengusiran, 160

perawat merasa orang-orang di sekitar tempat tinggal menghindarinya dan 71 perawat

merasa warga ikut menjauhi keluarganya. Terdapat pula kasus dimana pemakaman

tenaga medis ditolak oleh warga sekitar. Dapat dilihat betapa dahsyatnya akibat yang

ditimbulkan dari stigma sosial, yang sangat merugikan tidak saja bagi yang terlabel

namun juga bagi masyarakat itu sendiri. Tanpa disadari, stigma sosial ini bisa sangat

melukai seseorang/kelompok, bahkan lebih berdampak negatif bagi kesehatan mental

dibandingkan virusnya itu sendiri.

Pengaruh Stigma bagi kesehatan mental

Berdasarkan data kasus yang ditangani psikolog yang tergabung dalam Ikatan

Psikolog Klinis Indonesia yang dihimpun Oktober 2020 didapat 5 masalah tertinggi

yang dikeluhkan masyarakat (14.619 orang di 27 provinsi di Indonesia) yakni :

1. masalah belajar menduduki urutan pertama dengan prosentase 27,2 persen dari

data yang masuk (subjek kelompok usia remaja dan anak)

2. keluhan stress (23.9) persen, dikeluhkan oleh semua kelompok usia

3. keluhan kecemasan pada semua kelompok usia dengan prosentase 18.9 persen



4. keluhan mood swing (suasana hati yang berubah-ubah) dengan prosentase 9,1

persen

5. gangguan kecemasan, yang tidak hanya berupa keluhan tetapi klien sudah merasa

selalu khawatir, cemas atau takut yang cukup kuat sehingga mengganggu aktivitas

kesehariannya, mencapai 8,8 persen

Dari fakta tersebut, bahwa keluhan-keluhan yang dirasakan merupakan tanda/gejala

awal adanya gangguan pada kesehatan mental masyarakat. Simptom awal gangguan

mental ini tidak bisa dipungkiri akan memunculkan gangguan mental yang lebih berat

bila tidak mendapat penanganan yang memadai. Banyak masalah individu yang

diperburuk oleh stigma dan diskriminasi yang dialami, baik dari masyarakat, keluarga,

teman, dan atasan. Hampir sembilan dari sepuluh orang dengan masalah kesehatan

mental mengatakan bahwa stigma dan diskriminasi berdampak negatif pada kehidupan

mereka. Kebanyakan orang yang mengalami masalah kesehatan mental akibat

diskriminasi dapat pulih sepenuhnya, atau mampu hidup dan mengelolanya, terutama

jika mereka mendapatkan bantuan sejak dini. Meskipun begitu, tidak sedikit orang yang

terpengaruh dengan diskriminasi dan stigma sosial yang kuat, melekat pada

kesehatan mentalnya. Oleh karena itu keperdulian serta sikap lapang dada dan

terbuka terhadap informasi yang benar sangat dibutuhkan masyarakat. Pengetahuan

dan pemahaman yang benar tentang pandemi /covid-19 ini merupakan gerbang awal

menuju terbentuknya empati sosial untuk mengurangi stigma sosial.

Mengapa cemas ?

Stress dan cemas merupakan dua gejala gangguan psikologi yang paling sering

dialami oleh banyak orang. Pada dasarnya semua gangguan kesehatan mental diawali

oleh perasaan cemas (anxiety). Menurut Sadock dkk. (2010) kecemasan adalah

respons terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal

terjadi. Kecemasan diawali dari adanya situasi yang mengancam sebagai suatu

stimulus yang berbahaya (stressor). Pada tingkatan tertentu kecemasan dapat

menjadikan seseorang lebih waspada (aware) terhadap suatu ancaman, karena jika

ancaman tersebut dinilai tidak membahayakan, maka seseorang tidak akan melakukan

pertahanan diri (self defence). Menghadapi pandemi Covid-19 ini, munculnya

kecemasan perlu dikelola dengan baik sehingga tetap memberikan awareness namun

tidak sampai menimbulkan kepanikan yang berlebihan atau sampai mengganggu

kesehatan mentalnya. Dalam prosesnya seseorang melakukan penilaian terhadap



ancaman Covid-19 berdasarkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman

masa lalu yang dimiliki. Jika stressor dinilai berbahaya maka reaksi kecemasan akan

timbul. Reaksi kecemasan ada yang bersifat sesaat (state anxiety) dan ada yang

bersifat permanen (trait anxiety) (Lazarus, 1991). Reaksi kecemasan akan berbeda

pada setiap individu. Untuk sebagian orang reaksi kecemasan tidak selalu diiringi oleh

reaksi fisiologis. Namun pada orang-orang tertentu, kompleksitas respons dalam

kecemasan dapat melibatkan reaksi fisiologis sesaat seperti detak jantung menjadi

lebih cepat, berkeringat, sakit perut, sakit kepala, gatal-gatal dan gejala lainnya.

Setelah seseorang mulai merasakan kecemasan maka sistem pertahanan diri

selanjutnya akan menilai kembali ancaman yang diiringi dengan usaha untuk

mengatasi, mengurangi atau menghilangkan perasaan terancam tersebut.

Sesesorang dapat menggunakan pertahanan diri (defence mechanism) dengan

meningkatkan aktifitas kognisi atau motorik. Kecemasan biasanya berasal dari persepsi

terhadap peristiwa yang tidak terkendali (uncontroled), sehingga individu akan berfokus

pada tindakan yang terkendali (Shin & Newman, 2019). Dalam konteks pandemi ini

contoh tindakan yang terkendali yang dilakukan antara lain berolahraga, meditasi,

melukis, bermain musik, berkebun, memasak, membaca buku, menonton film, dan lain

sebagainya. Berbagai aktivitas tersebut sesuai dengan ketertarikan dan kemampuan

individu sebagai pribadi. Tahapan terakhir dalam menghadapi kecemasan yaitu

menemukan solusi (coping) dengan bentuk pertahanan diri seperti rasionalisasi.

Rasionalisasi tidak dimaksudkan agar tindakan yang tidak masuk akal dijadikan masuk

akal, akan tetapi merasionalkan. Rasionalisasi bukan ‘membujuk’ atau memanipulasi

orang lain, melainkan ‘membujuk’ dirinya sendiri agar dapat menerima keterbatasan diri

sendiri.

Bagaimana harus bersikap menghadapi stigma

Berdasarkan pengalaman beberapa orang , jatuh sakit karena Covid-19 justru yang

berat adalah pada masalah psikologis. Pasien membutuhkan dukungan karena pasien

dihadapkan dengan 'beratnya tekanan psikis', termasuk stigma dari lingkungan. Selama

menjalani perawatan, pasien membutuhkan dukungan moril dari tempat bekerja hingga

masyarakat. Orang yang diisolasi mengalami tekanan psikologis yang sangat berat.

Bisa dibayangkan Dia sendirian, nggak boleh pergi ke mana-mana. Kesendirian

memiliki risiko stress dan depresi yang tinggi, terlebih bagi orang yang terbiasa



berhubungan dengan orang lain. Seperti kita ketahui stres dan depresi sangat berperan

dalam menurunkan imunitas seseorang.

Dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan sistem imun

tubuh pada pasien covid-19. Salah satu penyebab kesembuhan pada pasien positif

Covid-19 dengan memberikan informasi atau kabar baik . Memberikan kasih sayang

serta saling menyayangi. Jika ada yang positif, jangan di stigma, bila perlu membantu

apabila ada ODP di wilayah kita, yang kiranya harus karantina mandiri. Memberikan

motivasi kepada pasien covid-19 demi kesembuhannya serta melaksanakan protokol

kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan. Menerapkan perilaku hidup

bersih dan sehat merupakan keharusan. Dukungan dari lingkungan dibutuhkan

pasien Covid-19, bukan hanya agar cepat sembuh tapi juga supaya tidak

mengalami trauma pasca sakit atau dikenal dengan post traumatic stress disorder

(PTSD).

Melawan diskriminasi dan stigma memang bukan perkara yang mudah. Namun,

sebagai individu beberapa cara berikut dapat dilakukan untuk mengatasinya,

diantaranya:

1. Dapatkan perawatan kesehatan mental yang dibutuhkan. Jangan membiarkan

rasa takut dicap sebagai penyakit mental menghentikan aktivitasmu. Tetap

lakukan hal-hal positif dan hobi.

2. Jangan dengarkan. Terkadang, jika sering mendengar atau mengalami sesuatu,

kita mulai memercayainya sendiri. Jangan membiarkan informasi dari sumber

yang tidak jelas memengaruhi perasaan tentang diri sendiri.

3. Jangan bersembunyi. Banyak orang yang berusaha mengasingkan diri karena

berbagai alasan. Mendekatkan diri pada orang-orang yang kita percayai seperti

keluarga, teman, profesional atau pemimpin agama merupakan usaha yang tepat.

Kita bisa mendapatkan bantuan psikolog ahli melalui aplikasi on line yang mudah

diakses. Tanpa perlu repot, komunikasi dengan psikolog terpercaya dapat

dilakukan kapan dan di mana saja melalui Chat atau Voice/Video Call.

4. Terhubung dengan orang lain. Bergabung dengan kelompok pendukung

kesehatan mental, baik secara online atau secara langsung, dapat membantu

mengatasi perasaan terisolasi.

Dalam kesempatan ini penulis hanya mengingatkan kembali bahwa mensikapi

pandemi dengan meningkatkan empati sosial dan meningkatkan pemahaman yang

https://halodoc.onelink.me/cQvV/b643c525


benar tentang Covid-19 merupakan langkah nyata untuk mengurangi stigma.

Prasangka buruk terkait Covid-19 dapat dikikis dengan keperdulian dan jogo tonggo di

lingkungan terdekat. Dengan demikian efek lebih buruk dari pengaruh Covid-19 dapat

ditekan.
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