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Ta juk  Ren ca na

Menunggu Vaksin 
Setengah Tahun Lagi 

Indonesia bakal memproduksi vaksin Covid-19 secara massal. 
Berita menggembirakan ini cukup menghibur di tengah kabar mi-
ring tentang rendahnya disiplin masyarakat mematuhi protokol 

kesehatan dan laju penambahan kasus Covid-19 yang cukup tinggi 
di Indonesia. 

Harapan kita, vaksin akan menghapus pandemi. Kita bisa kem-
bali hidup normal. Jadi, bukan lagi new normal atau normal dengan 
kebiasaan baru, melainkan benar-benar seperti sebelum pandemi 
karena kita sudah kebal. 

Kembali normal tidak hanya berarti tak perlu repot memakai 
masker dan menjaga jarak. Lebih substantif dari itu, kehidupan nor-
mal bakal membuka semua pembatasan sehingga perekonomian 
dan pembangunan kembali normal. Seandainya terjadi resesi kita 
lebih cepat untuk bangkit kembali. 

Pemerintah secara resmi telah menyatakan bahwa BUMN far-
masi PT Bio Farma siap memproduksi vaksin Covid-19. Pada tahap 
pertama nanti BUMN yang bertanggung jawab terhadap produksi 
dan distribusi vaksin dari Tiongkok ini mengklaim mampu mempro-
duksi 40 juta dosis per tahun. Tahap selanjutnya, bisa memproduksi 
100 juta vaksin per tahun. Bahkan ada rencana untuk meningkat-
kan jumlah produksi mencapai 250 juta vaksin per tahun.

Namun demikian, vaksin yang berasal dari Tiongkok ini baru 
bisa diproduksi untuk umum pada Januari 2021. Saat ini baru pada 
tahap uji klinis ke-3. Uji klinis ini membutuhkan waktu untuk menda-
patkan kesimpulan bahwa vaksin baik dan aman atau sebaliknya. 
Baik artinya vaksin tersebut benar-benar berdaya guna memberi 
imunitas terhadap serangan virus corona, dan aman artinya tidak 
ada efek samping membahayakan. 

Kabar gembira soal produksi vaksin Covid ini masih dengan 
syarat, yakni uji klinis berjalan baik meski Kepala BPOM Penny 
Lukito mengklaim bahwa dengan uji klinis tahap ketiga ini 
Pemerintah Indonesia sudah berhasil menemukan dan mempro-
duksi vaksin corona.

Pada tahapan uji klinis dan nanti menunggu produksi massal 
vaksin, kita tidak boleh lengah. Pertama, upaya menekan penular-
an Covid-19 tidak boleh kendur. Meskipun hampir semua kalangan 

optimistis soal vaksin, 
kita tidak boleh lengah 
menyepelekan kurva 
pandemi  Indones ia 
yang terus menaik. Pun 
meski sampai saat ini 
relatif Indonesia tidak 
sampai kewalahan da-
lam mempersiapkan fa-
silitas kesehatan. 

Kita berharap seti-
daknya sampai vaksin 
nanti diproduksi massal, 
Komite Penanganan 

Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru dibentuk 
harus dapat mengerem laju pandemi selain mendorong pemulihan 
ekonomi. 

Kedua, Bio Farma maupun pihak-pihak di pemerintah yang ter-
kait dengan izin edar vaksin tidak boleh lengah dalam memutuskan 
keampuhan vaksin. Keputusan akan tepat bila bukan didasarkan 
pada pertimbangan politis dan ekonomi, melainkan atas ukuran il-
miah. 

Kita tahu bahwa pembuatan vaksin bukan pekerjaan mudah 
dan murah. Tak mengherankan bila temuan vaksin akhirnya diper-
hitungkan bukan saja dari sisi kesehatan melainkan juga dari sisi 
kepentingan dagang atau komersial. Produsen di dunia yang me-
ngembangkan penelitian vaksin Covid-19 pun seolah berlomba. 
Karena itu kita sebagai mitra harus pandai memilih vaksin mana 
yang cocok untuk virus dalam negeri. 

Ketiga, perlu dipersiapkan kapasitas produksi yang mencukupi. 
Untuk menghentikan pandemi setidaknya 70% penduduk menda-
patkan vaksin dua kali. Artinya dibutuhkan sekitar 378 juta vaksin, 
sementara tahun pertama kita baru mampu memproduksi 40 juta. 

Keempat, produk dalam negeri jangan sampai diabaikan. 
Bukan tidak mungkin temuan anak negeri justru sesuai dengan st-
rain virus dalam negeri. Kita tahu Lembaga Biologi Molekuler 
Eijkman menargetkan vaksin Covid-19 yang diberi nama Merah 
Putih dapat diedarkan secara massal akhir 2021.

Kelima, pemerintah perlu memberikan informasi setransparan 
mungkin soal vaksin kepada masyarakat. Selain sebagai sarana 
edukasi, informasi valid akan menangkal berbagai hoax maupun 
narasi publik yang kontraproduktif.

Me mi hak Ke be nar an

SP
Pe mim pin Umum: 

Sinyo H Sarundajang (Nonaktif)

Wa kil Pe mim pin Umum: 
Ran dolph La tu mah ina

Direktur Pemberitaan:
Pri mus Do ri mu lu

Pe mim pin Re dak si/Pe nang gung Ja wab:
ME Aditya Laksmana Yudha

Edi tor at Lar ge:
 John Ri a dy 

Hari Anak Nasional yang tahun 
ini memiliki bobot luar biasa. 
Sudah berbulan-bulan masya-

rakat ditantang untuk bertahan hidup 
dalam masa pandemi. Tak terkecuali 
dunia pendidikan yang baru saja memu-
lai tahun ajaran barunya. Keputusan be-
berapa daerah untuk mengizinkan para 
siswa menjalani proses belajar di seko-
lah, meski terkesan sebagai langkah be-
rani, namun dikhawatirkan akan berisi-
ko tinggi terhadap anak-anak.

Sementara bukankah masyarakat 
sudah mempraktikkan metode belajar 
mandiri sejak berpuluh tahun silam. 
Terlebih sejak berlangsungnya teknolo-
gi pendidikan jarak jauh, belajar tanpa 
supervisi secara fisik sangat memung-
kinkan untuk dijalani anak-anak. Sistem 
pendidikan berbasis rumah (home scho-
oling) termasuk di antaranya.

Memang, mengamati praktik bela-
jar di tengah-tengah musim Covid-19, 
harus diakui sulit untuk mencapai target 
maksimal. Terlebih bagi siswa-siswa 
kelas bawah yang umumnya sangat ak-
tif dan memiliki rentang perhatian pen-
dek. Para guru pun tak sedikit yang me-
rasa canggung karena tidak berhadapan 
langsung di ruang kelas yang sama de-
ngan anak didiknya.

Apa sebetulnya penyebab belajar 
mandiri di rumah kali ini dijalani dengan 
gamang? Mengapa pula sekian banyak 
daerah tetap nekat membuka gerbang 
sekolah mereka? Jawabannya adalah 
karena kegiatan belajar mandiri di ru-
mah di musim wabah datang secara 
mendadak. Bahkan di tingkat nasional, 
seluruh kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah sejatinya tidak dirancang se-
jak awal sebagai program berbasis bela-
jar di rumah. Desain konvensional, na-
mun dikustomisasi seolah cocok untuk 
diselenggarakan tanpa siswa harus da-
tang ke sekolah. Ini bukan by design, ta-
pi lebih by coercion. Bukan didesain 
atau dirancang dari awal, tetapi lantaran 
paksaan keadaan akibat virus corona. 

Perilaku Berisiko
Masa ini semakin berat, karena tidak 

sedikit anggota masyarakat dewasa 
yang mencoba beradaptasi (berdamai) 
dengan situasi pandemi dengan cara 
yang sering kurang bijak.

Meski sudah diingatkan agar mem-
praktikkan protokol kesehatan, namun 
tetap masih banyak orang yang secara 
sembrono bersuka ria di ruang publik. 
Mereka mengabaikan penjarakan sosial, 
tidak mengenakan masker, merokok, 

dan berbagai tindak-tanduk berisiko la-
innya. Disebut berisiko karena aktivitas 
mereka membuat mereka rentan ter-
jangkit ataupun berpotensi menjangkit-
kan virus corona ke orang lain. Semakin 
mencemaskan, orang-orang tersebut 
berlama-lama di ruang publik seraya 
mengajak anak-anak yang sering juga 
mengabaikan protokol kesehatan.

Perilaku berisiko sedemikian rupa 
bertitik tolak dari bias kognitif. Bias ter-
sebut disebabkan oleh penilaian berle-
bihan terhadap diri sendiri, seolah diri-
nya memiliki imunitas istimewa sehing-
ga mampu menolak bahaya, dan anak
-anak pun seolah terhindar dari virus 
corona. Jelas, penyepelean seperti itu 
merupakan kondisi psikologis yang ide-
al bagi berlangsungnya gelombang wa-
bah berikutnya.

Pada masa krisis seperti dijelaskan 
sebelumnya, saya gamang dalam me-
nentukan mana yang sesungguhnya le-
bih berpotensi memunculkan dampak 
buruk bagi anak-anak: masalah penyakit 
akibat tertular virus atau problem yang 
muncul akibat gejolak psikologi-sosial 
yang berlangsung secara tiba-tiba. Yang 
jelas, terbelenggu dalam persepsi serba-
negatif begitu lama, masyarakat --dan 
tak terkecuali anak-anak-- boleh jadi 
akan membutuhkan intervensi moral 
eksistensial agar tidak terus-menerus 
memandang diri dan lingkungannya se-
bagai sesuatu yang tak berpengharapan.

Pantulan Diri Kita 
Secara fisik, virus corona dilawan 

dengan obat dan vaksin. Namun, prob-
lematika yang dihadapi masyarakat di 
tengah wabah ini sudah sedemikian 
majemuk. Tidak lagi hanya kesehatan 
fisik, tetapi juga kesehatan psikologis.

Jalan keluar untuk itu patut bertitik 
tolak dari alpha mindset. Alpha mindset 
bercirikan keinsafan diri di tengah ber-

bagai tantangan hidup. Keinsafan itu 
menjulang di ketenangan dan keutuhan 
dalam memahami diri, disertai dengan 
daya upaya untuk keluar dari masalah 
yang ada. Alpha mindset itu pula yang 
sepatutnya menjadi landasan bagi ayah 
bunda dalam membimbing anak-anak 
dengan kekuatan cinta dan kreativitas.

Anak-anak menyikapi dunia seba-
gaimana yang dilakukan oleh orang-o-
rang terdekat mereka, khususnya ayah 
dan bunda. Apabila orangtua tetap me-
nampilkan diri mereka sebagai insan 
yang hangat dan selalu menemukan ca-
ra-cara yang positif dalam beradaptasi, 
mereka pun akan menjadi role model 
tentang daya lenting yang efektif di mu-
sim pandemi. Orang tua akan lebih 
mampu berperan ideal, seandainya me-
reka memiliki persiapan yang cukup 
memadai.

Karena itulah, meski sudah berbu-
lan-bulan dilalui, orang tua tetap perlu 
mengajak anak-anak berbincang ten-
tang corona dan segala masalah ikutan-
nya. Tidak hanya narasi-narasi positif 
yang membangkitkan semangat, tetapi 
bahkan juga mengangkat tema-tema 
negatif yang perlu diantisipasi. 
Perbincangan semacam demikian itu 
patut disesuaikan dengan tingkat kecer-
dasan dan kematangan anak. Chit-chat 
yang disertai kegiatan seperti mendo-
ngeng, bernyanyi, bermain sulap, petak 
umpet, serta kegiatan-kegiatan kreatif 
dan menyenangkan lainnya, diharapkan 
mampu menciptakan suasana batiniah 
yang sangat kondusif bagi anak-anak 
untuk mulai berbagi cerita.

Orang tua juga patut memberikan 
ruang kepada anak-anak untuk me-
nyampaikan isi hati mereka. Jadi, tidak 
sekadar memberikan pengajaran, orang-
tua juga perlu pula membuka hati mere-
ka terhadap keluh kesah anak-anak. 
Apapun isi curahan hati itu, ayah bunda 
sepatutnya dapat menumbuhkan keya-

kinan anak-anak bahwa mereka akan 
mampu melewati masa berat ini secara 
akrab sebagai sebuah keluarga.

Sedapat mungkin orang tua mem-
pertahankan rutinitas kehidupan anak. 
Juga, mengupayakan adanya keseim-
bangan antara informasi yang diterima 
anak-anak dari masyarakat dengan ma-
teri pembelajaran di sekolah. Pada titik 
keseimbangan ini, semoga kita bersepa-
kat, bahwa pelajaran tentang kehidupan 
adalah jauh lebih patut ditonjolkan dari-
pada pelajaran yang tertera dalam lem-
baran kurikulum akademik.

Tekanan bagi Orang Tua
Saya maklum sepenuhnya. Pada si-

tuasi sekarang, orang tua dan guru juga 
dapat mengalami compassion fatigue. 
Stamina lahir batin seolah terkuras seba-
gai konsekuensi dari ketulusan yang tak 
berkesudahan dalam memberikan hal-
hal yang terbaik bagi anak-anak. Oleh 
karena itu, setelah “unjuk kebolehan” 
sebagai figur teladan di hadapan sang 
buah hati, ayah bunda juga patut meng-
ambil jeda untuk meneduhkan perasaan 
mereka sendiri.

Inilah momentum penting saat ayah 
bunda dapat lebih berfokus pada kese-
nangan mereka sendiri. Dengan masa je-
da, kehangatan dan kreativitas akan me-
nyala kembali sehingga orang tua dapat 
tetap tampil prima di hadapan anak-anak.

Berangkat dari situlah, di Hari Anak 
Nasional 23 Juli ini, kita semua patut 
memperteguh optimisme bahwa pande-
mi Covid-19 tidak akan menghancurkan 
unit utama yang sangat kita butuhkan, 
terutama bagi anak-anak, untuk memba-
ngun daya lenting yang dahsyat di masa 
sulit ini, yaitu unit keluarga.

Semoga.

PENULIS ADALAH KETUA UMUM LPAI, DOSEN 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GUNADARMA

Hari Anak Nasional 23 Juli

Gembira dalam Keluarga 
yang Hangat dan Kreatif

SETO MULYADI

Ha ri an Umum 
Sua ra Pem ba ru an

Mu lai ter bit 4 Feb rua ri 1987 se ba gai ke lan jut an da ri ha ri an umum so re SI NAR HA RAP AN yang ter bit per ta ma 27 Ap ril 1961.

Pe ner bit: PT Me dia In ter ak si Uta ma
SK Men pen RI No mor 224/SK/MEN PEN/SIUPP/A.7/1987

Pre si den Di rek tur:  Theo L Sam bua ga, Di rek tur: Ran dolph La tu mah ina, Drs Luk man Dja ja MBA
Ala mat Re dak si: Be ri ta Sa tu Pla za, lan tai 11

 Jl Jend Ga tot Su bro to Kav 35-36 Ja kar ta-12950, Te le pon (021) 2995 7500, Fax  (021) 5277 981
BE RI TA SA TU ME DIA HOL DINGS: Chief Executive Officer: Nicky Hogan, Chief Operating Officer: Anthony Wonsono, 

News Director: Primus Dorimulu, Finance Director: Lukman Djaja, Editor at Large: John Riady. 

De wan Re dak si: Theo L Sambuaga (Ke tua), Mar kus Par ma di, Sinyo H Sarundajang, Bak tin en dra Pra wi ro MSc, Ir Jo na than L Pa ra pak MSc, Di dik J Rach bi ni, Sa muel Ta hir, Pe na si hat Se ni or: Sa muel Ta hir, Re dak tur Pe lak sa na: Dwi Ar go San to sa, Asis ten Re dak tur Pe lak sa na:  An sel mus Ba ta, 
As ni Ovier De ngen Pa luin, Re dak tur: Alexan der Mad ji, Ber na dus Wi ja ya ka, Ira wa ti Di ah As tu ti, Sya frul Mar dhy Pa sa ri bu, Sur ya Les ma na, Ung gul Wi ra wan, Wil ly Ma sa ha ru Indracahya, Asis ten Re dak tur: El vi ra An na Si a ha an, Sip ri a nus Edi Har dum, He ri S So ba, Je is Mon te so ri, Je a ny A Ai pas sa, Yu li an ti no 
 Si tu mo rang, Staf Re dak si: Advento Chistian Saudale, Ari Su pri yan ti Ri kin, Bayu Marhaenjati, Car los KY Pa ath, Carlos Roy Fajarta, Chairul Fikri, Dina Fitri Anisa, Di na Ma na fe, Er win C Si hom bing, Fa na FS Put ra, Farouk Arnaz, Gar di Ga za rin, Hen dro D Si tu mo rang, Herman, Hot man Si re gar, Jo a ni to De Sao jo ao, 
Lenny Tristia Tambun, Lo na Ola via, Maria Fatima Bona, Markus Junianto Sihaloho, Na ta sia  Chris ty Wa hyu ni, Ro ber tus War di, Ruht Se mio no, Ye re mia Su ko yo,  Yustinus Paat, Adi Mar si ela (Ban dung),  Fus ka Sa ni Eva ni (Yog ya kar ta), I Nyom an Mar dika (Den pa sar), Lau ren sius Dami (Se rang), Ar nold H Si an tu ri                  
(Me dan), John Dafril Lory (Palu), Mikael Niman (Bekasi), Ra des man Sa ra gih (Jam bi), Ro bert Isi do rus Van wi (Pa pua), Ste fy The nu (Se ma rang), Us min (Beng ku lu), Ke pa la Sek re ta riat Re dak si: Rul ly Sat ri a di, Ko or di na tor Ta ta Le tak: Ro mmy Likumahwa, Ko or di na tor Gra�s: An to nius Bu di Nur ca hyo. 

Advertising: General Manager: Djemmy Piether, Senior Manager: Benediktus Utoro, Arlan Darmawan, 
Mar comm & Event Management: General Manager: Sari Oetomo, Manager: Herry Wardiyanto, Event Officer: Budiman Mulyadi,  

Circulation: Amson Nainggolan, Finance: Anna Gertruida, Ala mat Ik lan: Be ri ta Sa tu Pla za, lan tai 9, Jl Jend Ga tot Su bro to Kav 35-36 Ja kar ta-12950, 
Re ke ning: Bank Man di ri Ca bang Ja kar ta Ko ta, Rek Gi ro: A/C.115.008600.2559, BCA Ca bang Pla za Sen tral Rek. Gi ro  No. 441.30.40.755 (ik lan), BCA Ca bang Pla za Sen tral Rek. Gi ro No. 441.30.40.747 (Sir ku la si),   

Har ga Lang ga nan: Rp 75.000/ bu lan, Ter bit 6  ka li se ming gu. Lu ar Ko ta Per Pos mi ni mum lang ga nan 3 bu lan ba yar di mu ka di tam bah ong kos ki rim. 
Ala mat Sir ku la si: Ho tel Arya du ta Se mang gi, To wer A First Flo or, Jl Gar ni sun Da lam No. 8 Ka ret Se mang gi, Ja kar ta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 Per ce tak an: PT Gra me dia

 
http://www.sua ra pem ba ru an.com e-mail: ko ransp@sua ra pem ba ru an.com

War ta wan Sua ra Pem ba ru an di leng ka pi de ngan iden ti tas di ri.  
War ta wan Sua ra Pem ba ru an ti dak di per ke nan kan me ne ri ma pem be ri an da lam ben tuk apa pun da lam hu bung an pem be ri ta an. 

”Anak-anak menyikapi dunia sebagaimana yang 
dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka, 
khususnya ayah dan bunda. Apabila orangtua 
tetap menampilkan diri mereka sebagai insan 
yang hangat dan selalu menemukan cara-cara 
yang positif dalam beradaptasi, mereka pun 

akan menjadi role model tentang daya lenting 
yang efektif di musim pandemi.

“Meskipun hampir 
semua kalangan 
optimistis soal vaksin, 
kita tidak boleh lengah 
menyepelekan kurva 
pandemi Indonesia 
yang terus menaik.


