
RUMUSAN KESIMPULAN WEBINAR KOLABORASI SESI XX 

Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai  berikut: 

1. Salah satu yang perlu diperhatikan pada saat pandemi covid-19 adalah faktor risiko 
gangguan psikologis pada penduduk. Berdasarkan data konseling online gratis personal 
growth, 33% keluhan yang diterima sepanjang Maret-Mei 2020 berhubungan dengan 
kondisi pandemi covid-19. Dari keluhan yang masuk, masalah psikologis terbanyak terkait 
dengan kecemasan, karir, dan stres.  

2. Terdapat potensi risiko pada setiap jenjang usia baik anak balita, anak, hingga dewasa. 
Pada anak balita, terdapat dua kondisi yang perlu dicatat,antara lain: 1) kondisi anak yang 
terpisah dari orangtua karena syarat physical distancing yang berdampak pada 
terganggunya pembentukan attachment pada anak, dan 2) keterbatasan waktu bermain 
dengan teman yang mempengaruhi perkembangan kemampuan sosial dan sense of 
morality anak. 

3. Pada anak usia sekolah, beberapa kondisi yang harus diperhatikan adalah: 1) anak akan 
banyak menghabiskan waktu di depan TV dan internet sehingga meningkatkan risiko 
mengalami masalah psiko-sosial, 2) Interaksi dengan teman sebaya berkurang sehingga 
mempengaruhi perkembangan sosio-emosional, 3) Menggunakan internet secara 
berlebihan sehingga memicu internet addiction disorder, 4) Menghabiskan banyak waktu 
di rumah sehingga  lebih rentan mengalami efek indoor air pollution dan dapat  
mempengaruhi perkembangan otak & menghambat perkembangan kognitif, 5) 
Mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dapat  memicu kecemasan, PTSD. 

4. Selain pada anak,  faktor risiko gangguan psikologis terkait pandemi covid-19 juga terjadi 
pada usia dewasa. Faktor risiko tersebut antara lain mencakup: 1) Dampak perekonomian 
yang menimbulkan sumber daya finansial berkurang, PHK. 2) Kehilangan anggota 
keluarga/kerabat akibat COVID-19, 3) rasa bosan dan kesepian, 4) Kewalahan dalam 
menyesuaikan diri dengan perubahan rutinitas atau tuntutan, dan 5) Perasaan takut 
berlebihan dan frustasi dengan ketidakpastian. 

5. Dalam mempersiapkan new normal, terdapat beberapa hal  yang harus dipersiapkan oleh 
para pemangku kepentingan, agar tidak meningkatkan faktor risiko gangguan psikologis 
di masyarakat, diantaranya: 1) Menjamin ketersediaan Psychological First Aid (PFA) untuk 
berbagai kalangan masyarakat atau organisasi, 2) Menjamin ketersediaan dukungan 
psikologis untuk pihak-pihak yang membutuhkan, seperti tenaga kesehatan, dll, 3) 
Pembekalan/pelatihan untuk mendukung ketersediaan psikolog klinis profesional dengan 
kemampuan intervensi yang mumpuni serta mampu mengoptimalkan teknologi, dan 4) 
pemberian Psikoedukasi kepada orang tua terkait perkembangan anak, ketahanan 
keluarga dan kesehatan mental bagi orang tua dan masyarakat luas. 

6. Hal lain yang harus diperhatikan pada era covid-19 adalah semakin berkembangnya 
hoaks di masyarakat. Hoaks pada dasarnya berdampak bagi Individu, dimana daya critical 
thinking individu terganggu. Dalam hal ini kemampuan seseorang untuk berpikir jelas dan 



rasional mengenai apa yang akan dilakukan atau dipercaya menjadi berkurang. Secara 
akumulatif, dampak hoaks bagi individu akhirnya berdampak juga pada masyarakat. Bagi 
masyarakat sendiri, dampak hoaks akan menimbulkan rasa ketakutan, kebencian, dan 
khayalan yang tidak nyata di masyarakat. 

7. Pemberitaan hoaks menimbulkan informasi asimetris di masyarakat dan mengganggu 
upaya sosialisasi covid-19. Hal ini mengingat pemberitaan media informasi yang utuh soal 
penularan virus harus sampai di masyarakat. Informasi 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 selama ini hanya fokus pada 
pertumbuhan kasus & kurangnya keterbukaan informasi perihal penanganan Covid-19. 

8. Berdasarkan data Kemenkominfo, sepanjang periode Agustus 2018 hingga 21 Juni 2020, 
terdapat 5.937 temuan isu hoaks, dimana temuan terbanyak sekira 1191 Isu Hoaks  
terkait dengan isu kesehatan. Sejak Presiden mengumumkan ada korban yang positif 
Corona di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020, Kominfo mendeteksi terjadinya 
peningkatan jumlah temuan isu hoaks corona yang beredar di masyarakat. Hoaks yang 
beredar di masyarakat tersebar menggunakan platform media sosial dan aplikasi 
messenger atau pesan singkat seperti WhatsApp, dll.  

9. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan 
untuk mengatasi hoaks, antara lain: 1) Psikoedukasi masyarakat tentang bahaya hoaks, 
dan membuat kontra narasinya; 2) membuat konten yang benar: narasi, tampilan, dan 
bahasa sesuai dengan target; 3) Sosialisasi secara intensif dalam jangka waktu yang 
selama-lamanya ke masyarakat; 4) Membuat gerakan-gerakan kampanye jangka panjang; 
dan 5) melibatkan semua unsur masyarakat: pemuka masyarakat, pemuka agama, 
komunitas, ruang pertemuan, ruang ibadah, sekolah, dll. 

Terima kasih. 

 

 


