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V arian Omicron pertama kali 
ditemukan di Afrika Selatan 
dan dinilai memiliki ting

kat penularan tinggi. Organi sasi Ke
sehatan Dunia (WHO) bahkan me
negaskan bahwa karakteristik ini 
dapat me lumpuhkan sistem ke  sehat
an jika tak siap. Beberapa kasus ke
matian juga telah dilaporkan terjadi 
di berbagai negara, seperti Inggris, 
Amerika Serikat, Jerman, dan Israel.

Inggris mencatat kasus ke mati an 
tertinggi akibat Omicron, yakni 14 
kasus. Epide miolog dari Griffith Uni

versity, Dicky Budiman, me ngata kan 
munculnya kasus kemati an akibat 
Omicron menjadi peng ingat bagi kita 
agar tidak terlena dengan kalimat 
kalimat seperti “gejala lebih ringan”. 

Pernyataan Omicron tidak lebih 
ber bahaya dari varian Delta juga di
ungkapkan di antaranya oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupa ten Banjar, 
dr. Diauddin, dan Pro fesor Univer
sitas Sriwijaya sekaligus Direktur RS 
Pusri, Yuwono. Untuk diketahui, se
tidaknya per 30 Desember 2021, su
dah 68 kasus Omicron ditemukan di 

Indonesia.
Respons pejabat publik di Indo

nesia yang menilai Omicron “tidak 
atau belum berbahaya” berpotensi 
menimbulkan misinformasi bagi 
masyarakat. Berkaca dari kasus se
belumnya, ketidakjelasan infor masi 
dapat menimbulkan kegaduhan ser
ta menghambat upaya penangan
an Covid19. Informasi publik yang 
jelas dan berdasarkan fakta, men
jadi salah satu faktor kunci dalam 
mengendali kan laju kenaikan kasus 
Covid19. (*)

Kerentanan Misinformasi
dalam Penanganan Omicron

Kasus Omicron di Indonesia pertama kali di umumkan 
pada 16 Desember 2021. Saat itu, Presi den RI, Joko Widodo, 
me respons temuan ini dengan me ne gaskan bahwa varian 

Omicron belum menunjukkan ka rakter yang dapat 
membahayakan nyawa pasien, ter utama bagi yang te lah 

mendapatkan vaksin Covid-19.

Kerentanan Misinformasi
pada Level Definisi Omicron “Risiko Penularan”

Presiden RI, Joko Widodo
Menyebut kewaspadaan terhadap varian Omicron 
penting, tetapi jangan panik karena Omicron belum 
tunjukkan karakter berbahaya bagi nyawa, terutama 
yang sudah divaksinasi.

“Risiko Penularan”
Eks Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari
Mengatakan terdeteksinya varian Omicron pertama 
kali di Afrika Selatan jangan dibesar-besarkan dan 
menimbulkan ketakutan masyarakat, jangan takut 
terkena Omicron karena tak berbahaya.

“Jenis Varian”
Ahli Epidemiolog Universitas Griffith Australia, 
Dicky Budiman
Meminta pemerintah dan masyarakat tidak panik 
dan berlebih menyikapi varian Omicron, tetapi harus 
merespons dengan serius dan waspada karena 
Omicron lebih cepat menular ketimbang Delta.

“Risiko Penularan”
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka
Meminta masyarakat tidak khawatir dengan varian 
Omicron karena tidak seganas varian Delta.

“Risiko Penularan”
Epidemiolog dari UI, Pandu Riono
Meminta semua pihak tidak panik dengan Omicron.

“Gejala Risiko Penularan”
Ahli Paru sekaligus Mantan Direktur WHO Asia 
Tenggara, Tjandra Yoga Aditama
Menekankan belum ada gejala spesifik Omicron 
dan kasus-kasus yang disebut bergejala ringan 
belum bisa dijadikan patokan, karena sudah ada 
kematian akibat Omicron di Inggris.

WASPADA BAHAYA OMICRON

DEFINISI

OMICRON TIDAK BAHAYA
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A hli Paru sekali gus Mantan 
Di rektur WHO Asia Teng 
gara, Tjandra Yoga Aditama, 

menekankan kasuskasus Omicron 
bergejala ringan belum bisa dijadi
kan patokan untuk menyebut Omi
cron tidak berbahaya, mengingat 
su dah ada kasus kematian akibat 
Omicron di Inggris.

Misinformasi tingkat definisi 
ju  ga berdampak pada kebijakanke
bijak an level pencegahan. Pemerin tah 
membatalkan pe nerapan PPKM Level 
3 seIndonesia saat libur Nataru karena 
menilai pe nangan an pan demi di Indo
nesia me nunjukkan perbaikan sig
nifikan dan capaian vaksinasi 76 pers
en untuk dosis pertama di JawaBali.

Pembatalan itu me nurut Ang  go
ta Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kur
niasih Mufidayati, me rupa kan ke
bijak  an yang tidak tepat dan tanpa 
pertimbang an sains. Senada, Penga
mat Ke  bijakan Publik, Trubus Rahar
diansyah, menilai arah kebijak an 
cen derung mementingkan eko  nomi 
ke timbang kesehatan. (*)

“Penanganan dan Capaian Vaksinasi Membaik”
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan
Mengatakan PPKM Level 3 se-Indonesia saat 
Nataru batal diterapkan karena penanganan 
pandemi di Indonesia menunjukkan perbaik an 
signifikan dan capaian vaksinasi yang baik.

“Pembatasan Menghambat Ekonomi”
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka
Mengatakan tidak akan melakukan pembatasan aktivitas 
masyarakat karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Pembatasan Disesuaikan Situasi Daerah”
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Mengatakan PPKM Level 3 se-Indonesia pada masa Nataru yang batal diterapkan 
kini diganti dengan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru, agar 
pembatasan yang diterapkan tergantung situasi di masing-masing daerah.

“Pentingkan Ekonomi Daripada Kesehatan”
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah
Menilai arah kebijakan penanganan pandemi Covid-19 khususnya Nataru, 
cenderung mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan dan keselamatan 
masyarakat. Pembatalan kebijakan PPKM Nataru Level 3 di Indonesia tidak tepat.

“Pintu Masuk Diperketat”
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 
Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi
Menyebut mayoritas kasus varian 
Omicron di Indonesia merupakan 
imported case, sehingga pemerintah 
akan terus melakukan pengetatan 
di pintu masuk negara, terutama di 
perbatasan laut dan darat.

“Wacana Karantina 14 Hari”
Menteri Koordinator Maritim dan 
Investasi, Luhut Binsar Panjaitan
Mempertimbangkan untuk 
meningkatkan masa karantina jadi 14 
hari jika penyebaran varian Omicron 
meluas.

“Pintu Masuk 
Diperketat”
Epidemiolog dari 
Universitas Indonesia, 
Pandu Riono
Menilai pemerintah tidak 
perlu menutup pintu 
masuk RI.

“Pintu Masuk Diperketat”
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay
Mendesak pemerintah tutup pintu gerbang internasional 
menyusul temuan tiga TKA asal China yang terpapar Omicron.

“Fleksibilitas Penerapan Aturan”
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo
Meminta pemerintah dinamis mengubah aturan saat libur Nataru agar lebih 
ketat, menyusul temuan kasus varian Omicron.

“Kebijakan Harus Berbasis Sains”
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati
Menyebut batalnya rencana PPKM level 3 se-Indonesia saat Nataru 
dengan dalih capaian peningkatan tes dan juga cakupan vaksinasi tidak 
tepat, mengingat adanya ancaman Omicron. Ia juga mengingatkan 
pemerintah untuk tidak terburu-buru keluarkan kebijakan tanpa 
pertimbangan sains.

PERLU PEMBATASAN
UNTUK ANTISIPASI OMICRON

PERLU PENGETATAN 
PINTU MASUK

TAK PERLU 
PENGETATAN

“Wacana Karantina 14 Hari”
Epidemiolog dari Universitas 
Indonesia, Pandu Riono
Menilai pemerintah tidak perlu 
memperpanjang durasi karantina.

TIDAK PERLU 
MENAMBAH
DURASI KARANTINA

PERLU MENAMBAH
DURASI KARANTINA

“Wacana Karantina 14 Hari”
Juru Bicara Pemerintah untuk 
Penanganan Covid-19 dan Duta 
Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa 
Broto Asmoro
Mendukung wacana karantina 14 hari 
untuk pelaku perjalanan luar negeri.

PENCEGAHAN

PEMBATALAN PPKM 
LEVEL 3 SE-INDONESIA
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Perbincangan Warganet terhadap Omicron

10 Akun Twitter Teratas dengan Interaksi Tertinggi

P erbincangan terkait Omi cron 
mulai muncul di media so
sial Twitter pada 27 Novem

ber 2021, pukul 01.13 WIB, melalui 
akun @GoodDoggo107. Akun terse
but meng infor masi kan penetapan 
WHO ter hadap varian B.1.1.529 yang 
ditemukan di Botswana dan Afri ka 
Selatan sebagai “Varian of Concern”, 

B erdasarkan pantauan di Twit
ter pada 16–30 Desember 2021, 
ha nya satu dari 10 akun dengan 

interaksi tertinggi yang ber asal dari 
pe jabat publik, yakni akun Presiden 
RI, @jokowi.

Narasi mengenai Omicron tidak 
berbahaya muncul pada akun  @
democrazymedia, yang menyebut 

Omicron yang beredar se  lama ini ha
nyalah kebohongan be laka. Akun ini 
mendasarkan per nyataan nya kepa
da eks Menkes RI, Siti Fadilah, yang 
menyatakan bahwa Omicron tidak 
berbahaya dan pu blikasi terkait vari
an tersebut hanya lah dramatisasi.

Sementara, akun @jokowi, me ne
gas kan bahwa masuknya Omicron ke 

Indonesia merupakan se suatu yang 
“tak terelakkan” lantaran karakter 
virus yang lebih mudah me nyebar 
di  bandingkan varian sebelum nya. 

Ragam narasi yang muncul 
di Twitter tentang Omi cron yang 
masih samar, membuat masyarakat 
ke  sulit    an untuk memutuskan pe  
  na ngan an yang tepat. (*)

sehingga diberi nama baru yakni 
“Omi cron”. Dia juga me nyatakan 
Omi cron me miliki risiko reinfeksi 
yang lebih besar.

Sementara itu, sebaran emosi war
ganet terkait isu Omicron di dominasi 
oleh anticipation dengan 55.654 per
bincangan. Antara lain, terkait de
ngan imbauan kepada ma  syarakat 

su paya mewaspadai Omicron usai di
temukannya varian ini di Indonesia.

Kampanye “vaksinasi tangkal Omi
cron”  dan “ketat prokes saat Nataru” 
cukup masif mewar nai per bincang an. 
Kampanye tersebut masif disampai
kan akunakun kepolisi an, seperti  
@polda sulsel_, @Humas_res_simal, 
dan @PolsekSenori. (*)
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KABAR BAIK Varian Omicron Minggu Ini:
1. Bukti kalau varian Omicron kemungkinan 

menyebabkan keluhan yang lebih ringan 
dibanding varian Delta semakin banyak

2. Antibodi untuk Omicron relatif tinggi kalau 
sudah pernah kena Covid & vaksin 2x

Eks Menkes Siti Fadilah Bongkar Kebohongan 
Varian Omicron: Tak Bahaya, Cuma 
Dramatisasi!

Omicron sudah ditemukan di Indonesia, jangan 
panik ! Mari kita bahas tipis2 bagaimana 
perkembangan #Omicron di Dunia..

BREAKING NEWS! Indonesia Umumkan Pasien 
Pertama Positif Covid-19 Varian Omicron
1. Hari ini, Menkes konfirmasi Omicron 

terdeteksi di Indonesia.
2. Pasien tersebut merupakan seorang 

pekerja di Wisma atlet.

Selamat sore. Covid-19 varian Omicron sudah 
terdeteksi di wilayah Indonesia. Dan ini tak 
terelakkan karena salah satu karakter varian 
ini adalah penularannya yang sangat cepat. 
Apa yang harus kita lakukan agar varian 
Omicron tidak meluas di tanah air?

omicron udah ada di indo :( kalian jaga 
kesehatan ya, stay waswas :( doping vitamin 
biar fit terus :(

Indonesia Umumkan Pasien Pertama Positif 
Covid-19 Varian Omicron

Gejala #Covid19 varian Omicron disebut berbeda 
dengan gejala virus corona varian lainnya, salah 
satunya yakni tenggorokan terasa gatal.

Memang gejala omicron mirip dengan penyakit 
lain dan agak samar. Seperti keletihan, nyeri otot, 
sakit tenggorokan, demam, atau batuk. Tapi yang 
menjadi gejala khas omicron adalah Anda akan 
berkeringat banyak pada malam hari sampai 
harus ganti baju–meski ada di tempat sejuk.

main masuk2 aja nih omicron, gatau malu 
idiehhh

@AdamPrabata
Engagements 6.748,74

@democrazymedia
Engagements 1.384,19

@jcowacko
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@idextratime
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@jokowi
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@CNNIndonesia
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@ProfesorZubairi
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