
MISPERSEPSI MASYARAKAT 
TERHADAP PETUGAS KESEHATAN COVID_19

Bagaimana mengatasinya ??

DR. INDRIA LAKSMI GAMAYANTI., MSI., PSIKOLOG
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA



SOSIAL

•Keadaan yang tidak
pasti

•Hilang atau
berkurangnya
pendapatan

•Hilang atau
berkurangnya
interaksi sosial

• Terpisah dari keluarga
dekat

KOGNITIF

• “  In i s i tuas i
bahaya atau
mengancam”

•Mencari informasi

• Terfokus pada
ber i ta negat i f

• Kesul i tan
Konsentras i

•Memikirkan
bagaimana caranya
“menyelamatka
diri” atau
“mempertahankan
diri “

EMOSI

• Cemas ,  takut
tertu lar /  sak i t

• Takut keluar rumah

• Merasa Kesepian /  
kehi langan minat

• Iritatif→ tersinggung, 
marah, sedih

• Reaks i Cemas
ber lebih ,  panik ,  
depres i → memicu
gangguan j iwa

• Curiga ,  
kecendrungan
bers ikap agres i f
atau defensi f

FISIK

• Tegang

• Jantung berdebar

•Gangguan tidur

• Tubuh merasa lemas
atau tidak fit

• “Merasakan
s imptom yang 
mir ip dengan
geja la covid_19”

• Menurunnya daya
tahan tubuh

PERILAKU

•Kompulsif mencari berita
terkait

•Tidak tahu harus berbuat
apa

•Makan berlebih atau
sebaliknya

•Impulsif belanja

• Mudah marah atau
perilaku maladaptif
lainnya

• Mencurigai orang lain, 
bersikap menyerang ( 
agresif ) atau defensif.

Kondisi & Reaksi di saat Pandemi Covid_19



Kondisi Tenaga Kesehatan

Sosial

•Beban kerja sangat tinggi ( 
fisik dan psikologis )

•Terisolasi

•Dikenai persepsi negatif
→Stigmatisasi

•Ketidak pastian jaminan
kesehatan, kesejahteraan,  
jadwal kerja, prosedur, 
kebijakan

•Sulit/tidak bisa untuk
bertemu keluarga/ orng
terdekat

•Potensi konflik dg sejawat
atau rekan kerja

•Sulit / kurang mendapatkan
dukungan sosial

Fisik

•Kelelahan yang amat

•Menurunnya daya tahan

•Risiko tertular

•Penundaan pemeriksaan
atau terapi

• “Merasakan simptom yang 
mir ip dengan gejala
covid_19”

• Menurunnya daya tahan
tubuh

Psikologis

•Cemas tertular vs rasa 
tanggung jawab

•Ketidak pastian, bingung

•Kesepian, rindu keluarga

•Khawatir kondisi keluarga di 
rumah atau menulari
keluarga

• Sedih,  bosan

•Marah, kecewa, merasa tidak
dihargai , frustrasi→ defensif, 
menolak melakukan pelayanan

• Reaksi cemas berlebih,  panik,  
depresi → memicu gangguan
jiwa





Persepsi

Persepsi :
Proses mulai dari menerima, mengumpulkan, 

mengintepretasikan, mengorganisasikan serta memaknai suatu
stimulus 



Gambar apakah ini……. ?



Persepsi

Perilaku

Situasi

Pribadi
(Latar

belakang )

Pengalaman masa lalu, tingkat
kemampuan kognitif, informasi, 

kepentingan pribadi, kematangan emosi, 
pendapat dan perilaku lingkungan, dll



Persepsi Sosial

PERSEPSI
consistency

consensus

distinctiveness

Atribut yang mendeskreditkan
seseorang atau sekelompok orsng
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- PSIKOEDUKSI TENTANG PROMOSI KESEHATAN SECARA UMUM DAN PREVENSI
PENYEBARAN COVID_19 

- RUTINITAS DAN KONTINUITAS INFORMASI YANG BENAR, DISERTAI PANDUAN 
BAGAIMANA MENYIKAPINYA

- PSIKOEDUKASI TENTANG BAGAIMANA HARUS BERSIKAP DAN BERPERILAKU DALAM 
SITUASI INI

- GUNAKAN KEARIFAN LOKAL , TOKOH KUNCI / PANUTAN
- DORONG SIKAP GOTONG ROYONG, SALING SAPA TANPA TATAP MUKA
- KEBIJAKAN KHUSUS MANAJEMEN RUMAH SAKIT UNTUK PENJADWALAN KERJA, 

JAMINAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SERTA TEMPAT DAN “FASILITAS 
KHUSUS UNTUK MELEPASKAN PENAT, KETEGANGAN DAN RELAKSASI” ( ruangan
khusus, makanan/vitamin, kebersamaan, dukungan kelompok, dll )



- INFORMASI YANG BENAR PADA MASYARAKAT
( nakes telah dibekali cara untuk melindungi diri dan lingkungannya )

- “SALING INFORMASI” ANTARA NAKES DAN 
MASYARAKAT

- KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFORMASI MEDIA SOSIAL 
YANG BENAR DAN POSITIF; CEGAH HOAX

- FASILITASI  UNTUK SALING DUKUNG ANTAR NAKES

- KOORDINASI LINTAS SEKTOR 

- KETERJANGKAUAN INFORMASI PADA BERBAGAI LAPISAN 
MASYARAKAT



P

A
F

SYCHOLOGICAL

IRST

ID

Pertolongan pertama secara psikologis untuk
mengurangi tekanan-tekanan akibat peristiwa
traumatis atau kejadian luar biasa, sehingga

individu dapat mengatasi situasi dengan lebih
adaptif.



Fight

Flight

Freeze



Perilaku maladaptif terjadi
karena ketidakmampuan dalam meregulasi emosi
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Sadar Emosi

Menerima dan merasakan Emosi

Menamai Emosi

Kelola Emosi

Mengekpresikan Emosi secara tepat



Psychological First Aid

Mendengarkan secara aktif

Menerima emosi dan perasaan

“Observasi”

- Intonasi Suara

- Kejelasan berbicara (gugup, tenang, 

dll)

- Konten pembicaraan

Menilai situasi dan

kebutuhan

Membantu menemukan

solusi praktis

Akses Informasi

Akses terhadap pelayanan







Mengelola EMOSI

NEGATIF

MENGUBAH PERILAKU
MENGELOLA PIKIRAN






