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Ta juk  Ren ca na

Protokol Kesehatan 
Menjadi Gaya Hidup

Sejumlah pakar, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO), memperkirakan bahwa vaksin Covid-19 baru bisa 
digunakan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dengan demiki-

an, masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, harus bisa hidup 
berdampingan dengan Covid-19. Hanya ada satu cara untuk bisa 
berdamai dengan Covid-19 yakni dengan melaksanakan protokol 
kesehatan secara benar dan disiplin.

Meski beberapa daerah sudah menunjukkan angka kasus 
Covid-19 yang melandai dan cenderung turun, tetapi adanya pe-
nambahan kasus, sekecil apa pun, menunjukkan bahwa virus 
SARS-CoV-2 masih ada. Adanya kasus-kasus baru memperlihat-
kan bahwa masih ada orang di sekitar kita yang menjadi pemba-
wa virus. Bahkan, yang lebih berbahaya, adalah orang yang tanpa 
sadar telah terinfeksi dan tidak menunjukkan gejala apa pun atau 
yang disebut sebagai orang tanpa gejala (OTG).

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19, Minggu (17/5), terjadi penambahan kasus Covid-19 se-
banyak 489 kasus. Dengan penambahan itu, maka secara total 
terdapat 17.514 kasus Covid-19 di Indonesia. Jumlah pasien yang 
sembuh juga bertambah 218 orang sehingga total ada 4.129 pasi-
en Covid-19 yang sembuh. Sementara, kasus kematian hari ini 
juga cukup tinggi, yakni bertambah 59 orang sehingga total ada 
1.148 kasus kematian.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad 
Yurianto mengatakan, data itu menggambarkan dengan sangat 
jelas bahwa kasus baru masih terus terjadi. Itu juga berarti ada 
orang yang positif terinfeksi dan menjadi pembawa virus berada di 
tengah-tengah masyarakat. Tanpa memiliki gejala apa pun, 
orang-orang tersebut justru membahayakan masyarakat lain.

Dengan kondisi seperti 
ini, maka penerapan proto-
kol kesehatan, seperti me-
makai masker, menjaga ja-
rak fisik, dan selalu mencu-
ci tangan dengan sabun di 
air yang mengalir menjadi 
sebuah keharusan. 

Persoalan utama saat 
ini adalah rendahnya disip-
lin masyarakat dalam men-
jalankan protokol kesehat-
an tersebut. Masih banyak 
masyarakat, terutama yang 

beraktivitas di luar rumah, yang tidak menggunakan masker. Juga 
masih ada warga yang berdesak-desakan, tidak menjaga jarak 
saat berbelanja atau mengantre untuk mendapatkan bantuan so-
sial (bansos).

Disiplin kolektif ini yang harus ditingkatkan. Kita jangan meng-
anggap remeh Covid-19 ini. Jangan ada satu orang pun yang 
egois untuk tidak memakai masker saat berada di luar rumah.

Memang awalnya pasti sulit. Kita harus mengubah perilaku 
dan budaya sehari-hari. Namun, ketika pelaksanaan protokol ke-
sehatan ini menjadi gaya hidup (lifestyle), ke depannya akan lebih 
mudah untuk menjalankannya. Kita harus siap untuk menjalani 
kehidupan normal yang baru (new normal) ini.

Dari sisi pemerintah beserta aparaturnya, sosialisasi pelaksa-
naan protokol kesehatan ini harus menjadi fokus utama. 
Pemerintah harus terus-menerus memberikan penjelasan tentang 
pentingnya memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 
agar kita bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.

Gunakan setiap saluran komunikasi yang ada dengan efektif. 
Ajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, para influencer, artis, 
atlet terkenal, dan pesohor lain untuk menyosialisasikan gaya hi-
dup baru ini. Libatkan media massa konvensional, baik cetak ma-
upun elektronik, untuk mengajak masyarakat menjadikan protokol 
kesehatan sebagai gaya hidup baru.

Isi setiap ruang publik, seperti di jalan, di bus Transjakarta, 
stasiun, terminal, halte, hingga kereta commuter line, MRT, dan 
LRT dengan imbauan untuk menjalankan protokol kesehatan. 

Ini yang masih kurang terlihat saat ini. Bikin aturan yang           
detail sesuai protokol kesehatan agar setiap usaha, baik yang 
skala mikro, kecil, menengah, hingga besar, dapat beroperasi 
kembali secara perlahan. Jika disiplin kolektif ini sudah terbentuk 
menjadi gaya hidup baru, maka dalam 1 hingga 2 bulan ke depan 
kita sudah tidak perlu lagi belajar, bekerja, dan beribadah di            
rumah.
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Hati siapa yang tak tersentuh 
mendengar berita sekian ba-
nyak dokter meninggal dunia 

setelah melayani para pasien yang da-
tang tak kunjung henti. Juga perawat 
yang terpaksa terusir dari tempat ting-
galnya karena dikhawatirkan menular-
kan virus corona. Kejadian-kejadian 
demikian semakin menyadarkan ma-
syarakat betapa mulianya pekerjaan 
sebagai dokter dan perawat. 

Seruan sekian banyak dokter dari 
dalam ruang praktik tentang penting-
nya masyarakat berdiam diri di rumah 
agar grafik pasien Covid-19 melandai, 
juga membangun pemahaman kolektif 
tentang senjangnya jumlah pasien dan 
dokter yang mengobati mereka. Masa 
pandemi Covid-19 telah memberikan 
keinsafan masyarakat betapa tingginya 
kebutuhan akan dokter dan perawat, 
baik untuk saat ini maupun untuk ma-
sa mendatang.

Persoalannya, seberapa banyak 
anak-anak Indonesia yang tertarik un-
tuk bekerja sebagai dokter suatu saat 
nanti?

Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) menetapkan bahwa rasio ideal 
antara jumlah dokter dan jumlah popu-
lasi adalah 1:1000. Artinya, sepatutnya 
tersedia 1 dokter untuk melayani 1.000 
warga di satu negara. Namun, sekitar 
44% negara anggota WHO terdata 
memiliki kurang dari 1 dokter per 
1.000 orang. Negara-negara Barat, se-
perti AS, Austria, Norwegia, Swedia, 
Jerman, dan Swiss, memiliki rasio le-
bih baik daripada yang telah ditetap-
kan WHO. Sementara di Indonesia, 
saya menemukan informasi beragam.

Data WHO Indonesia, di sini ter-
dapat 1,3 dokter per 10.000 orang. 
Sedangkan mengacu Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) per April 2019, jumlah 
dokter diklaim sudah lebih tinggi dari-
pada rasio standar, yaitu tersedia 47 
dokter per 100.000 penduduk. Rasio 
standar yang dipakai IDI adalah 42 
dokter per 100.000 penduduk atau 
1:2.500.

Karena pertanyaan saya terkait de-
ngan animo anak-anak Indonesia un-
tuk berprofesi sebagai dokter, maka 
penting sesungguhnya diperoleh infor-
masi mengenai tingkat ketertarikan 

anak-anak hari ini terhadap bidang 
kerja yang mulia itu kelak setelah me-
reka dewasa. Ini berarti, patut diidenti-
fikasi cita-cita yang ingin diraih anak
-anak suatu saat nanti. 

Survei tentang itu memang belum 
tersedia. Namun sebagai gambaran, 
potret impian anak-anak di sejumlah 
negara layak untuk diperhatikan. 
Perkiraan saya, seiring inovasi di bi-
dang teknologi informasi komunikasi, 
termasuk dengan anak-anak sebagai 
salah satu kelompok penggunanya, 
dunia akan menjelma sebagai desa 
global. Konsekuensinya, dinamika di 
negara lain pun tidak tertutup kemung-
kinan juga akan menjadi tren di dalam 
negeri. Cita-cita anak-anak di belahan 
dunia sana pun akan teradopsi sebagai 
impian anak-anak di Indonesia.

Selama ini, salah satu asumsi yang 
patut ditegakkan adalah anak-anak 
menjadikan orang tua sebagai sumber 
inspirasi. Itulah sebabnya, tak jarang 
anak-anak—setelah dewasa—meng-
geluti bidang pekerjaan yang sama de-
ngan karier yang dijalani orang tua 
mereka. 

Bertitik tolak dari asumsi itu, sur-
vei MDLinx (2019) menyajikan temu-
an menarik tentang para dokter AS dan 
anak-anak mereka. Saat ditanya ke ri-
buan dokter di sana, 70% dokter 
mengaku tetap mencintai pekerjaan 
mereka. Namun uniknya, 41% di anta-
ranya tak ingin anak-anak mereka 
mengikuti jalan hidup mereka. 
Alasannya,—mirip dengan situasi di 

Indonesia—adalah beratnya beban       
tugas sebagai dokter. 

Kerja-kerja administratif yang me-
numpuk, peer-to-peer review yang 
menyita waktu, regulasi pemerintah 
yang kadang tidak realistis, catatan 
medis yang menggunung, dan minim-
nya waktu untuk keluarga, merupakan 
pertimbangan mengapa banyak dokter 
di Negeri Paman Sam enggan mendo-
rong putra-putri mereka menekuni du-
nia kedokteran. Para dokter (orang 
tua) itu memandang cukuplah diri me-
reka yang melalui masa yang penuh 
sesak dengan kewajiban dan tanggung 
jawab. Mereka percaya, anak-anak 
berhak hidup lebih bahagia serta lebih 
terjamin kesejahteraannya.

Dari situ diperoleh tanda-tanda za-
man bahwa boleh jadi para orangtua 
tidak antusias memotivasi buah hati 
mereka bekerja susah payah dengan 
baju putih dan stetoskop menggelan-
tung di pundak. Kalau itu juga menjadi 
kecenderungan orang tua di sini, bisa 
dibayangkan bahwa kebanyakan 
orangtua, bahkan dokter di Indonesia 
sekali pun, tidak akan mengondisikan 
anak-anak mereka untuk berambisi 
menjadi dokter di kemudian hari.

Anak Tak Tertarik
Kita pindah ke sisi anak. Hasil si-

ginya juga tidak menggembirakan.
Pada 2017, Fatherly dan New York 

Life melakukan jejak pendapat. Lima 
profesi yang diidam-idamkan anak- 
anak di Negeri Paman Sam adalah—
secara berurutan—dokter (manusia), 
dokter hewan, insinyur, polisi, dan  
guru. 

Sayangnya, 2 tahun kemudian, di-
peroleh aspirasi berbeda. Kali ini dise-
lenggarakan oleh perusahaan mainan, 
Lego, profesi dokter menghilang dari 
daftar cita-cita anak-anak di AS dan 
Inggris. Sebagai gantinya, mereka me-
mimpikan diri menjadi vlogger atau 
Youtuber, guru, atlet profesional, mu-
sisi, dan astronot. Di Tiongkok pun 
mirip, anak-anak ingin menjadi astro-
naut, guru, musisi, atlet profesional, 
dan vlogger atau Youtuber.

Mengaitkan kedua kelompok sur-
vei tersebut, “sempurna” sudah. Orang 
tua tidak menyemangati anak-anak 

mereka menjadi dokter, dan anak-anak 
pun tak lagi bergairah bekerja sebagai 
dokter. Bila kondisi yang sama ber-
langsung di Indonesia, maka krisis 
dokter pada masa depan pun bukan hal 
yang mustahil dan patut kita khawa- 
tirkan.

Tentu, saya tetap mendorong opti-
misme bahwa anak-anak Indonesia 
akan gemilang menjadi generasi emas, 
termasuk menjadi dokter. Langkah ke 
arah itu patut kita lakukan dengan seri-
us serta memanfaatkan momentum 
pandemi Covid-19. Para dokter dan 
perawat perlu membuat video-video 
singkat yang disisipi pesan menginspi-
rasi bagi anak-anak. Para guru pun da-
pat memberikan penugasan yang me-
narik kepada siswa untuk membuat 
kreasi yang berhubungan dengan pro-
fesi dokter, seperti menggambar dok-
ter, menulis puisi tentang dokter, ber-
main peran sebagai dokter, bahkan 
mewawancarai dokter yang dihadir-
kan sebagai guru tamu.

Pun para ayah bunda, berkenan 
membisikkan kembali kehebatan se-
kaligus kemuliaan pekerjaan para dok-
ter ke telinga anak-anak sebagai peng-
antar tidur. Atau bisa juga kisah-kisah 
tentang dokter keluarga sendiri.

Kiranya hal ini akan semakin me-
motivasi anak-anak negeri ini dalam 
memegang teguh niat dan cita-citanya 
untuk tetap menjadi dokter. Sehingga 
diharapkan rasio ideal jumlah dokter 
dan jumlah populasi sebagaimana te-
lah ditetapkan WHO pada masa men-
datang tidak akan terlalu timpang. 

Penulis adalah Ketua umum lPai; 

dosen FaKultas PsiKologi 

universitas gunadarma

Cita-cita Menjadi 
Dokter dan Covid-19

Seto Mulyadi

”Para guru pun 
dapat memberikan 

penugasan yang 
menarik kepada siswa 

untuk membuat kreasi 
yang berhubungan 

dengan profesi dokter.

“Ketika pelaksanaan 
protokol kesehatan 
ini menjadi gaya 
hidup ("lifestyle"), 
ke depannya akan 
lebih mudah untuk 
menjalankannya.


