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Paskah yang Memulihkan

Umat Nasrani di seluruh dunia baru saja merayakan Paskah. 
Perayaan Paskah tahun ini jauh berbeda dengan tahun-ta-
hun sebelumnya. Tidak ada jemaat yang memadati ritual 

misa dan kebaktian di gereja-gereja, dan tidak terdengar kuman-
dang pujian-pujian Paskah.

Kali ini, Paskah dirayakan di rumah-rumah umat di seluruh 
dunia. Renungan sengsara dan wafat Kristus di kayu salib, serta 
perayaan kebangkitan-Nya, dilakukan dalam keheningan di ling-
kup keluarga. 

Ini konsekuensi dari situasi dunia yang tengah dibelenggu 
oleh sebaran virus Covid-19. Ritual keagamaan ditiadakan sejak 
sebulan terakhir, karena semua orang kini berdiam di rumah untuk 
mencegah penularan virus antarmanusia.

Paskah tahun ini dirayakan dalam situasi keprihatinan dan 
kecemasan. Kita prihatin karena lebih dari satu setengah juta 
penduduk bumi terpapar Covid-19, dan lebih dari 100.000 kehi-
langan nyawanya. Semua orang pun cemas, jangan sampai 
dirinya atau keluarganya terpapar virus yang mematikan ini. Jutaan 
orang juga cemas, bagaimana menjalani kehidupannya di masa 
sulit ini karena mereka sudah kehilangan penghidupan akibat 
dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Itulah gambaran dunia saat ini, yang mungkin belum atau 
tidak terbayangkan sebelumnya. Gambaran tersebut seolah 
menjadi relevan dengan perayaan Paskah. Paskah, bagi umat 
Kristiani, adalah perayaan pengorbanan dan perayaan kesela-
matan. Kristus yang mati di kayu salib adalah gambaran nyata 
pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Kristus yang bang-
kit dari kematian dan naik ke surga, adalah janji yang ditunaikan-Nya 
untuk membuka jalan keselamatan bagi umat manusia.

Dalam situasi pandemi Covid saat ini, kita kembali menyam-
paikan terima kasih yang tak terhingga kepada para dokter, 
perawat, dan tenaga medis lainnya, yang dengan tanpa kenal 
lelah melayani dan merawat para pasien Covid-19. Mereka rela 
meninggalkan keluarganya, mempertaruhkan nyawa merawat 
para pasien di bangsal-bangsal isolasi di rumah sakit.

Khususnya kepada tenaga medis yang meninggal dunia 
karena merawat pasien Covid-19, kita sampaikan penghormatan 
setingg-tingginya. Mereka telah melakukan hal melampaui pang-
gilan tugasnya. Merekalah gambaran pengorbanan yang sejati, 
sebagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. 

“Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang 
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” Demikian 
kutipan Injil Yohanes 15:13. Para tenaga medis rela melakukan 
itu semua karena dilandasi kasihnya kepada sesama manusia 
yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Para tenaga medis juga menjadi gambaran keselamatan yang 
nyata di abad ini. Mereka sudi menjadi martir meninggalkan 
keluarganya untuk menyelamatkan para pasien.

Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Kristiani membangun 
kepekaan dan menunaikan tanggung jawab kemanusiaan uni-
versal. Banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti membangun 
solidaritas membantu sesama yang kesulitan karena terkena 
PHK, dirumahkan, atau kehilangan penghidupan karena tidak 
ada aktivitas masyarakat di luar rumah yang selama ini menjadi 
sumber pendapatan mereka. 

Solidaritas juga perlu dibangun untuk membantu para tenaga 
medis yang berada di garda terdepan sekaligus benteng terakhir 
bagi pasien yang terpapar Covid-19. Perlakukan para tenaga 
medis dan keluarganya dengan lebih hormat, bantu mencukupi 
alat pelindung diri agar mereka terhindar dari risiko tertular saat 
menangani pasien, serta doakan mereka agar tetap semangat 
melaksanakan tugas pelayanan kesehatan.

Kita juga berharap, perayaan Paskah tahun ini mampu meng-
inspirasi dan menyemangati umat Kristiani di seluruh dunia, 
mengenai pentingnya memulihkan kehidupan kemanusiaan. 
Sebab, Allah telah memulihkan kehidupan manusia yang hancur 
oleh dosa. Melalui Kristus yang wafat dan bangkit dari kematian, 
telah terbangun kemanusiaan baru yang memerdekakan kita dari 
kubangan dosa, dan menjadikan kita mulia di hadapan Allah.

Menghadapi belenggu Covid-19 saat ini, kita umat Kristiani 
bersama-sama umat beragama lain di seluruh dunia, dipanggil 
untuk segera memulihkan kehidupan dunia ini. Tidak ada sekat 
suku, bangsa, agama, maupun kepentingan politik dan kepen-
tingan ekonomi. Semua bangsa harus berbela rasa dan bekerja 
sama mengakhiri penyebaran virus ini, mengobati mereka yang 
terpapar, dan memulihkan kehidupan mereka yang terkena dam-
paknya. 

Covid-19 mengajak seluruh umat manusia untuk menjadi 
komunitas yang solider, memiliki kesalehan sosial, dan yang 
memulihkan dunia ini. 
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Viral sebuah video menyayat 
hati. Terpampang adegan 
seorang anak lelaki, berusia 
sekitar pelajar SMP, dijemput 

mobil ambulans. Dari adegannya, siapa 
pun dapat menduga, anak tersebut ter-
jangkit Covid-19. Anak tersebut tampak 
berangkat dengan mengenakan masker, 
dan penjemputnya pun mengenakan per-
lengkapan pengaman dari ujung kepala 
hingga ujung kaki. Yang paling memi-
lukan, si anak dilepas keluarganya tanpa 
pelukan, tanpa ciuman yang umumnya 
diberikan sebagai penyemangat hati bagi 
orang yang sedang sakit.

Terlepas nyata atau rekaan, yang 
pasti pesan kuat dari video itu adalah 
Covid-19 merupakan penyakit yang 
sangat berbahaya. Virus korona dapat 
membuat siapa pun, dari kelompok usia 
mana pun, menderita.

Selama ini telah banyak informasi 
tentang upaya yang dapat dilakukan 
untuk melindungi anak agar tercegah dari 
jangkitan virus korona. Namun, bagai-
mana apabila anak sudah telanjur terkena 
Covid-19? Apalagi saat anak terpaksa 
menjalani isolasi (rawat inap) di rumah 
sakit, bagaimana pasien kanak-kanak itu 
dan keluarganya patut bersikap?

Pertanyaan-pertanyaan ini--secara 
jujur--kali ini tidak mudah dijawab. 
Selama ini, kita selalu berpesan agar 
keluarga mengambil peran aktif dalam 
proses penyembuhan anak. Tak terke-
cuali peran aktif selama anak dirawat 
di rumah sakit. 

Sebuah survei terhadap 10 rumah 
sakit di Amerika Serikat yang dilakukan 
Linda S Frank dan tim (2015) menemu-
kan, 76,8% orang tua memilih untuk 
ikut menginap di ruangan tempat anak 
mereka menjalani pengobatan. Artinya, 
hasrat mendampingi anak yang tengah 
sakit dapat disebut sebagai perilaku uni-
versal para orang tua, yang bersimbiosis 
dengan kebijakan umum dari rumah sakit 
di banyak negara, dan menjadi bagian 
dalam standar unggul layanan kesehatan.

Masalahnya, Covid-19 menutup itu 
semua. Memahami bagaimana masifnya 
virus korona menyebar, tidak ada satu 
pun anggota keluarga yang diizinkan 
untuk turut menginap di rumah sakit 
bersama pasien. Jangankan menginap, 
sebatas bersentuhan bahkan berdekatan 

dengan orang yang terjangkit Covid-19 
pun sudah mendatangkan risiko serius. 

Dalam konteks relasi orang tua dan 
pasien kanak-kanak, restriksi sedemikian 
ketat akibat tentunya tidak hanya menjadi 
physical ataupun social distancing. Lebih 
berat lagi adalah pembatasan tersebut 
memunculkan psychological distancing 
antara anak dan orangtuanya. Lebih 
khusus, pentingnya physical affection, 
yaitu ekspresi kasih sayang melalui 
sentuhan lahiriah, benar-benar tak dapat 
direalisasikan.

Saya teringat Victor Frankl, tokoh 
psikologi yang melahirkan mazhab Lo-
goterapi. Ia adalah salah satu penyintas 
kamp konsentrasi NAZI. Selama di dalam 
kamp tersebut, Frankl menyaksikan sekian 
banyak peristiwa mengerikan sekaligus 
menyedihkan. Kata Frankl, bukan kondisi 
lapar, haus, dan sakit yang membuat orang 
menemui ajalnya lebih cepat. Perlakuan 
dehumanisasi, berupa penghilangan 
jati diri masing-masing tawanan, yang 
membuat mereka merasa lebih menderita 
sehingga akhirnya dijemput maut tatkala 
secara fisik mereka sesungguhnya masih 
mampu bertahan hidup.

Tak pelak, walaupun kita yakini bah-
wa prosedur kesehatan yang dikenakan 
terhadap para pasien Covid-19 adalah 
sepenuhnya demi kepentingan pasien, 
tetapi terlebih bagi pasien kanak-kanak, 
pemenjaraan fisik dan psikologis seolah 
mencabut sebagian sisi hidup sang anak. 
Sebagian, tetapi vital, yakni kehadiran 
ayah dan bunda sebagai bagian yang 
sejatinya sama sekali tak terpisahkan 

dari setiap detak kehidupan anak. Apalagi 
saat anak sedang menderita sakit serius, 
hampanya dukungan atau pendamping-
an psikologis dari significant persons 
dikhawatirkan tidak berdampak positif 
bagi proses kesembuhan anak.

Pendampingan Pasien Anak
Berhadapan dengan situasi yang tak 

mudah tersebut, saya tulus mengharapkan 
ada kalangan yang sudi menjadi relawan 
psikologis di tengah-tengah pasien anak
-anak Covid-19. Para relawan tersebut 
tidak harus--sekali lagi, tidak harus--ber-
latar pendidikan formal psikologi untuk 
berbakti di area penuh risiko seperti 
itu. Apabila itu tidak dimungkinkan, 
maka harapan satu-satunya--apa boleh 
buat--terpaksa kita tumpukan ke pundak 
para petugas kesehatan seperti dokter 
dan perawat.

Kita berempati penuh pada kesung-
guhan dan keletihan para dokter dan 
perawat. Bertarung melawan korona 
dan berhadapan dengan kendala dahsyat 
berupa parahnya keterbatasan sarana-p-
rasarana, dua kelompok pekerja itu 
boleh jadi rentan terperosok ke kondisi 
compassion fatigue. Kepedulian akan 
keselamatan pasien dapat kapan saja 
mengantar dokter dan perawat ke tingkat 
yang justru berbahaya bagi kesehatan 
fisik dan psikis mereka sendiri.

Tanpa menihilkan realitas tersebut, 
saya memberi semangat kepada para 
dokter dan perawat untuk memandang 
anak-anak yang tengah menjalani peng-
obatan Covid-19 (dan penyakit-penyakit 
lain pada umumnya) sebagai pasien 
“istimewa”. Di samping keistimewaan 
psikologi, sebutan “istimewa” saya 
gunakan mengacu studi Dougal Hargre-
aves pada 2018 silam. Menggunakan 
instrumen survei yang didesain khusus 
bagi pasien kanak-kanak, Hargreaves 
menyimpulkan adanya persepsi yang 
berbeda antara pasien dan orang tua 
mereka terkait pengalaman sebagai 
penerima layanan rumah sakit. Pasien 
kanak-kanak memiliki penilaian tersen-
diri terhadap mutu komunikasi antara 
diri mereka dengan staf rumah sakit, 
perlibatan dalam pembuatan keputusan, 
perasaan aman, dan situasi privasi.

Harvgreaves memandang, penga-
laman kurang menyenangkan dengan 

staf rumah sakit dapat berdampak jangka 
panjang terhadap anak-anak. Termasuk, 
kelak, mereka akan menjauhi rumah sakit 
pada situasi ketika mereka sesungguhnya 
membutuhkan bantuan medis.

Studi Handan Boztepe dan Sevil 
Çinar (2017) menyajikan gambaran 
lebih terperinci tentang hal-hal yang 
menjadi harapan pasien kanak-kanak. 
Yaitu, secara berurutan, perlakuan sopan 
dan bersahabat dari staf rumah sakit, 
pengobatan tanpa rasa sakit, kesediaan 
untuk bermain bersama, kemampuan staf 
untuk bekerja dengan baik, serta watak 
menyenangkan. Terhadap fasilitas rumah 
sakit, pasien anak-anak mengharapkan 
adanya area bermain dan mainan, kamar 
tidur luas dan tersendiri, kamar mandi 
tersendiri, serta televisi, dan koneksi 
internet.

Tentu, terlebih di tengah pandemi 
Covid-19, tidak realistis untuk berharap 
semua itu dapat terpenuhi. Wabah korona 
memaksa kita semua, apalagi para dokter 
dan perawat, untuk fokus turun ke anak 
tangga paling dasar, yaitu hidup atau 
matinya pasien (anak-anak).

Akhirnya, tulisan ini saya tutup dengan 
seuntai doa. Pertama, kiranya Tuhan 
sekali lagi memperlihatkan keserba-ma-
haan-Nya dengan membangkitkan daya 
lenting anak-anak. Sebagaimana yang 
sering ditunjukkan oleh begitu banyak 
anak-anak pada berbagai situasi lain, 
anak-anak tiba-tiba bisa saja menam-
pilkan keperkasaan yang sama sekali 
tak terduga. Ketangguhan itu pula yang 
semoga dimiliki oleh anak-anak yang 
terkena Covid-19, apalagi bila mereka 
sampai terpaksa harus menjadi pasien 
rawat inap.

Kedua, doa agar Tuhan memberikan 
pasokan energi luar biasa kepada para 
dokter, perawat, dan relawan agar me-
reka semua terus sehat dan melanjutkan 
tugas-tugas kemanusiaannya.

Pasien kanak-kanak adalah satu anu-
gerah emas yang Tuhan titipkan kepada 
mereka. Kita semua dan masyarakat patut 
mendukung penuh kerja keras mereka, 
orang-orang berhati mulia itu yang ber-
juang sepenuh tenaga di berbagai rumah 
sakit negeri ini.
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