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PROBLEMATIKA DI MASA PANDEMI

1 KETAHANAN FISIK VS KETAHANAN PSIKOLOGIS

Ketahanan pribadi seseorang dimasa pandemi akan saling
berkolabosari antara fisik dan psikologis atau bahkan ada salah satu
yang akan terkalahkan

2 HUKUM KESEHATAN VS HUKUM EKONOMI
Kesehatan dan ekonomi dimasa pandemi akan menjadi momok
bagi tiap negara yang mengalaminya

3 PENDEKATAN EMPIRIK VS PENDEKATAN HOLISTIK

Penyikapan masa pandemi membuat dua sudut pandang tiap
pribadi seseorang. Bisa dari sudut pandang empirik atau holistik



Upaya meningkatkan imunitas saat Pandemi
(Harmonisasi Iman dan Imun)

1 Ketahanan Fisik

2 Ketahanan Psikologis

3 Ketahanan Spiritual



Ketahanan Fisik

Makan Makanan Bergizi

Olahraga Ringan

Suplemen Vitamin

Cuci tangan

Memakai Masker

Menjaga Jarak

Meminimalisir Keluar Rumah

dll



Ketahanan Psikologis
Tahapan Psikologis dalam Pandemi

1 Masa Ketakutan
Ini merupakan masa awal ketika pendemi itu muncul, berita mulai merebak di
media sosial. Baik yang falid maupun yang hoax. Atau bisa dikatakan seseorang
mengalami social panic. Berakibat panic buying Membeli sesuatu secara
berlebihan.

2 Masa Belajar
Rasa takut, khawatir dan panik seiring akan memudar dengan beberapa pembelajaran
baik dari segi keilmuan yang mulai tersebar atau dari segi empirik pengalaman. Orang
akan mulai mematuhi imbauan pemerintah, sudah mulai mampu mngendalikan
emosi jiwa dan mulai metapa kehidupan secara realistis dan proposional.

3 Masa Tumbuh
Masa ini seseorang sudah tidak lagi egois hanya mementingkan diri sendiri, akan
tetapi sudah mulai memikirkan orang lain. Mulai mampu menjaga stabilitas emosi
jiwa, saling tolong menolong dan berempati. Baik dengan berbagi atau melakukan
aksi peduli pandemi.



KETAHANAN 

SPIRITUALITAS DAN RELIGIUSITAS

HARMONISASI
SPIRITUALITAS DAN 

RELIGIUSITAS
DALAM MASA 

PANDEMI



RELIGIUSITAS
Bersifat keagamaan, taat beragama.
Religiusitas merupakan penghayatan
keagamaan dan kedalaman kepercayaan
yang diekspresikan dengan melakukan
ibadah sehari-hari, berdoa, dan
membaca kitab suci. Wujud interaksi
harmonis antara pihak yang lebih tinggi
yaitu Tuhan atau kepercayaan akan
adanya kekuatan adikodrati di atas
manusia, kepercayaan (animisme,
dinamisme) agama.

SPIRITUALITAS

Berhubungan dengan bersifat
kejiwaan, rohani atau batin. Dengan
kata lain, orang yang spiritual adalah
jalan untuk menjadi orang yang baik.

Spiritualitas tidak hanya
memperhatikan apakah hidup itu
berharga, namun juga fokus pada
mengapa hidup berharga



Ada banyak cara melatih kecerdasan spritual, setiap orang 
mempunyai kenyamanan masing-masing, diantaranya:

Berdoa, sholat

Meditasi, I’tikaf

Penegasan energi
positif terhadap
diri

Membaca bacaan
inspiratif

Berlibur ke alam
terbuka

Ikut kegiatan
sosial

Menyanyikan
lagu religi/rohani



Islam

Rahmatan Lilalamin

Kristen dan Katholik

Cinta Kasih

Hindu

Tri Hita Karana

Jawa

Memayu Hayuning Bawana

Animisme - Dinamisme

Mengasihi
Kekuatan Alam

Budda

Metta Sutta

Berpegang Pada Konsepsi Dasar Agama Dan 
Keyakinan Masing-masing



MENEMUKAN KEMBALI SINTESA 
BUDAYA JAWA DALAM PENCEGAHAN 

COVID-19

Falsafah Untuk Menggali Mentalitas dan
Spritualitas

Dalam meningkatkan Tri Dharma Perguruan
Tinggi



FALSAFAH HIDUP BUDAYA JAWA 

Ternyata orang dulu sudah membuat kebiasaan
yang baik tentang makna etika, tata krama dan
kebersihan. Budaya Jawa kental akan kultur
tersebut, tercermin dalam beberapa kultur



GENTHONG LAN SIWUR

Hampir disetiap depan rumah masyarakat jawa
mempunyai Genthong yang terbuat dari tanah liat
tempat air untuk minum dan siwur (gayung) dari
bathok kelapa. Atau punya padasan (seperti
gendong air yang ada lubang kecil untuk keluarnya
air) digunakan untuk cuci tangan, kaki atau
berwudhu. Dan sekarang kita temukan di masa
pandemi ini, dipusat warung, toko, kantor dll
menyediakan tempat cuci tangan di depannya.



ETIKA BATUK DAN BERSIN

Dalam budaya jawa ketika
sesorang batuk dan bersin maka

harus menutupnya dengan
tangan atau sapu tangan.



BOKOR PAIDON

Tempat khusus untuk
meludah, biasanya terbuat

dari kuningan dan
didalamnya ada pasirnya.



JABAT TANGAN 
MANEMBAH 

Merupakan jabat tangan yang
biasa dilakukan dikalangan
kraton dan masyarakat jawa
tertentu. Yaitu jabat tangan
dengan tanpa menempelkan
tangan satu sama lain. Yang
sekarang juga dilakukan di masa
Pandemi Covid-19.



KOLAM CUCI KAKI DI 
MASJID-MASJID 
PATHOK NEGORO

Masjid-masjid di Jawa
Khususnya Masjid Pathok

Negoro di Yogyakarta, 
memiliki ciri khas kolam
cuci kaki di depannya.



FALSAFAH KULINER  JAWA

JAMU

EMPON-EMPON

WEDANG UWUH

SETUP JAMBU

JANGAN BOBOR

Contoh diatas merupakan bukti bahwa
budaya jaman dulu (khususnya jawa) sudah
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam
menu makanan dan minuman (Panganan
iku yo obat, obat iku yo panganan). Di masa
pandemi ini, semua itu dicari kembali dan
menjadi sintesa ditengah merebaknya
makanan cepat saji.



Sak Bejo-bejone Wong Kang Lali
Iseh Luweh Bejo Wong Kang Eling Lan Waspodo



Opo aku salah yen aku lungo sak wayah-wayah

Virus corona ora kenal sanak lan ugo wayah

Opo aku salah yen ora gugu anjuran pemerintah

Ceritane bedo yen podo jogo lan podo tabah

Ayo podo dongo supoyo ilang ikilah wabah
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