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WHY IS COVID-19 CAUSING SO MUCH 
STIGMA? 

Stigma is associated with a lack of knowledge
about how COVID-19 spreads, a need to
blame someone, fears about disease and
death, spreads rumors and myths.

The level of stigma associated with COVID-19
is based on three main factors:

1) it is a disease that’s new and for which
there are still many unknowns;

2) we are often afraid of the unknown; and

3) it is easy to associate that fear with
‘others’.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/reducing-stigma.html



Pengertian Stigma
• Scheid & Brown (2010)

Stigma ini ialah sebuah fenomena yang terjadi pada saat seseorang 

diberikan labeling, stereotip, separation, serta 
mengalami diskriminasi.
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MENGAPA  TIMBUL  STIGMA ??
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• Pemberitaan media terkait 
informasi yang utuh soal 
penularan virus yang tidak 
sampai ke masyarakat sangat 
mempengaruhi stigma terhadap 
orang terkait Covid-19 baik itu 
OTG, ODP, PDP, pasien positif dan 
keluarga pasien serta Nakes.

• Media yang hanya fokus pada 
pertumbuhan kasus & kurangnya 
keterbukaan informasi perihal 
penanganan Covid-19.

Stigmatisasi tersebut 
sangat berdampak 
terhadap imunitas 

seseorang yang terkait 
Covid-19 dan akan 

berpengaruh dalam 
proses penyembuhan 

Corona.

ASIMETRI INFORMASI
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PERLUAS  AKSES  DUKUNGAN  
PSIKOSOSIAL  &  KESEHATAN  JIWA

http:bit.ly/sosialisasi DKJPS





APRESIASI  



Tragedi/Bencana harus digunakan 
sebagai sumber kekuatan. Seberapapun 

kesulitannya, seberapapun sakitnya 
pengalaman tersebut, jika kita

kehilangan harapan, saat itulah bencana yang sesungguhnya.

"Kekuatan tidak berasal dari kemenanganmu, 
perjuanganmulah yang mengembangkan 

kekuatanmu. Ketika kamu melewati waktu-waktu 
sulit dan memilih untuk tidak menyerah, itulah 

arti dari kekuatan.“
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AQ: Kuat

SQ : TER 
ARAH

KECERDASAN  HOLISTIK



HIKMAH  
MUSIBAH  COVID-19



(5). Maka sesungguhnya BERSAMA kesulitan itu 

ada kemudahan,

(6). Dan sesungguhnya BERSAMA kesulitan itu ada 

kemudahan.

( Surat Al-Insyiroh/94, Ayat 5 – 6 )
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