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Salam sejahtera,

pada berbagai kondisi sistemik yang juga memengaruhi kualitas hidup individu dalam masyarakat (Van Bavel dkk., 2020). Sementara editor
tamu kedua adalah Dr. Rakhman Ardi dari Universitas Airlangga, Jawa Timur. Pemahaman akan
dinamika perilaku di media sosial pada riset-riset
beliau akan membantu kita juga, khususnya untuk
tulisan-tulisan terkait dampak pandemi pada perilaku daring dan dalam dunia maya (Bao, 2020;
Pennycook, McPhetres, Zhang, Lu, & Rand, 2020;
Cinelli dkk., 2020). Last but not least, Dr. Setiawati
Intan Savitri dari Unversitas Mercu Buana, DKI
Jakarta yang memiliki berbagai riset tentang
bagaimana individu bisa berespon dalam menghadapi situasi negatif dalam hidupnya. Kondisi
pandemi ini bisa mengakibatkan dampak-dampak
psikis seperti depresi dan rendahnya kesejahteraan psikis maupun ekonomi (Rajkumar, 2020;
Nguyen dkk., 2020), sehingga pemahaman beliau
akan membantu terutama pada tema dampak
COVID-19 terhadap psikis individu.
Naskah-naskah yang terbit dalam edisi
khusus “Respon terhadap COVID-19” (“Response
to COVID-19”) diharapkan mampu menjadi fondasi pengetahuan untuk menghadapi wabah virus
corona, khususnya berkaitan dengan isu psikologi
sosial dalam konteks Indonesia. Sementara JPS
memproses naskah-naskah edisi khusus tersebut,
kami juga mempublikasikan edisi reguler pada
bulan Agustus tahun 2020 ini (Volume 18 (3)).
Terdapat delapan naskah yang dipublikasikan
JPS pada edisi ini. Semua naskah ini merepresentasikan tema identitas dan relasi antar kelompok
serta antarbudaya. Naskah-naskah ini menambah
pengetahuan dalam memahami isu mendasar
pada identitas sosial dan budaya serta warnawarna relasi antar kelompok identitas. Tidak
hanya itu, beberapa naskah juga membantu kita
memahami pengetahuan tentang intervensi pada
isu hubungan antar identitas di Indonesia.
Dua naskah membahas tentang isu pengasuhan atau relasi anak dengan pengasuh dalam
budaya Indonesia. Naskah Hartanti berjudul
“Apakah sistem kekerabatan matrilineal di suku
Minang masih membudaya? Analisis tematik pada
makna pemberian dukungan sosial mamak kepada
kemenakan” membahas hubungan pengasuh
(‘mamak’ atau paman dari sisi ibu) dengan anak

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang
menantang bagi kita semua. Awal tahun diwarnai
dengan berbagai peristiwa, diantaranya politik
global yang memanas serta peristiwa alam
seperti darurat kebakaran di Australia dan banjir
besar yang melanda ibu kota Indonesia, Jakarta.
Seakan tidak cukup, pada tahun yang sama wabah
virus corona (COVID-19) menyebar ke seluruh
dunia; menciptakan situasi pandemi yang bertahan hingga naskah ini ditulis. Per tanggal 24
Agustus 2020, telah ditemukan 23.499.048 kasus
infeksi COVID-19 di 214 negara dan 809.834
angka kematian akibat infeksi tersebut. Pada
tanggal yang sama, di Indonesia, sudah terdapat
155.412 kasus positif COVID-19 dan tercatat
6.759 angka kematian (Petterson, Manley, &
Hernandez, 24 Agustus, 2020). Ini secara langsung
berdampak pula terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi di seluruh dunia, tak
terkecuali dampak psikologis.
Dikarenakan pentingnya mengetahui
bagaimana situasi pandemi ini berdampak pada
dinamika psikis terutama pada masyarakat Indonesia, Jurnal Psikologi Sosial (JPS) mengundang
peneliti dan akademisi dari berbagai Universitas
di Indonesia untuk menulis dalam edisi khusus
JPS: Respons terhadap COVID-19. Dalam edisi ini,
JPS menerima naskah-naskah dengan tema: (1)
Respon individu maupun kolektif terhadap fenomena wabah corona virus, (2) Faktor-faktor yang
memprediksi respon masyarakat terhadap corona
virus, (3) Peranan leader dan authority dalam
menangani wabah corona virus, (4) Psikologi politik dan penanganan corona virus, (5) Isu kebijakan terkait corona virus dan dampaknya terhadap psikologi individual, dan (6) Dampak ekonomi
dan finansial pada individu dalam wabah corona
virus. Untuk edisi ini, kami juga mengundang tiga
ahli psikologi sosial sebagai editor tamu.
Diurutkan sesuai abjad, editor tamu pertama adalah Bapak Indra Yohanes Kiling, Ph.D
dari Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara
Timur. Riset beliau banyak mengidentifikasi faktor sistemik atau risiko lingkungan pada kualitas
hidup manusia di berbagai dimensi. Pemahaman
ini penting karena situasi pandemi berdampak
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di kebudayaan Minang. Seperti yang mungkin
sudah kita ketahui, suku Minang adalah salah
satu suku matrilineal terbesar di dunia (Levenson,
Ekman, Heider, & Friesen, 1992). Pemahaman
tentang relasi ini penting untuk memberikan kita
pengetahuan tentang budaya matrilineal tersebut.
Sementara naskah Wiswanti, Kuntoro, Ar Rizqi,
dan Halim berjudul “Pola asuh dan budaya: Studi
komparatif antara masyarakat urban dan masyarakat rural Indonesia” membantu dalam memahami perbedaan pola asuh pada masyarakat rural
dan urban di Indonesia. Temuan mereka menjawab inkonsistensi pada studi sebelumnya tentang
perbedaan pola asuh di dua konteks tersebut.
Naskah berikutnya yang ditulis oleh
Nugraha, Samian, dan Riantoputra membahas
tentang relasi bawahan-atasan dengan memeriksa
anteseden dibalik dukungan bawahan terhadap
atasan lewat perspektif identitas sosial. Dalam
naskah yang berjudul “Anteseden leader endorsement: perspektif teori identitas sosial”, ditemukan
bahwa identitas pemimpin bukanlah faktor yang
menentukan dukungan bawahan terhadap pemimpin—khususnya dalam konteks perusahaan
swasta.
Tiga naskah berikutnya membahas mengenai relasi antar identitas (intergroup) seperti
prasangka dan kecemasan antar kelompok. Naskah oleh Yang dan Pelupessy berjudul “Apakah
saliensi mortalitas berperan dalam menjelaskan
prasangka terhadap pasangan antarbudaya?
Sebuah studi eksperimental” menemukan bahwa
efek saliensi mortalitas dalam teori manajemen
teror bisa digeneralisasi di konteks: (1) prasangka
terhadap relasi romantis antar budaya, dan (2)
budaya yang lebih luas yaitu konteks budaya
Indonesia. Motivasi eksistensial seperti motivasi
meredam kecemasan kematian dan efeknya
secara sosial ternyata juga ditemukan pada
masyarakat Indonesia.
Pada naskah berjudul “Do intergroup
threats provoke intergroup anxiety? An experimental study on Chinese ethnic group in Indonesia”,
Ampuni dan Irene menemukan pola menarik
terkait efek ancaman intergroup terhadap kecemasan intergrup. Ditemukan bahwa kelompok
yang diberikan manipulasi ancaman intergroup
cenderung lebih tinggi dalam kecemasan. Temuan ini konsisten dengan temuan sebelumnya;
akan tetapi, setelah mengontrol kontak intergroup, pola yang terjadi justru berkebalikan. Ini
menunjukkan bahwa pengalaman kontak sebelumnya pada partisipan berpengaruh pada persepsi ancaman di situasi eksperimen.
Sementara pada naskah berjudul “Mawas
diri berideologi: Tantangan berpartisipasi religius
online di era ujaran kebencian”, dibahas tentang
peranan ideologi otoritarianisme dalam hubungan antara relijiusitas dan prasangka. Pada riset
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yang dilaporkan oleh Sadida dan Pratiwi ini,
ditemukan bahwa keterlibatan aktivitas agama
secara daring memang memprediksi tingginya
prasangka. Aktivitas agama itu memicu ideologi
otoritarianisme yang lebih kuat sehingga sikap
negatif pun juga semakin tinggi. Menariknya,
tidak semua dimensi prasangka diprediksi oleh
aktivitas keagamaan itu.
Dua naskah terakhir membahas tentang
metode intervensi untuk mengurangi stigma dan
meningkatkan sensitivitas interkultural. Pada
naskah oleh Soedarmadi, dibahas tentang efek
intervensi keterampilan antar budaya dengan
menginkorporasikan metode sebelumnya dengan
kearifan lokal seperti nilai gotong royong. Dalam
naskah berjudul “Apakah pelatihan keterampilan
antarbudaya pada instansi pemerintahan dapat
meningkatkan sensitivitas antarbudaya? Peranan
nilai lokal gotong royong” ini, para pekerja di
instansi pemerintahan memiliki sensitifitas interkultural yang lebih baik setelah mengikuti intervensi yang diberikan.
Pada naskah berjudul “Pelatihan Rise
and Shine sebagai metode psikoedukasi: Bisakah
menurunkan stigma bunuh diri?”, Febriawan
mengungkap bahwa metode psikoedukasi dapat
menurunkan stigma. Terdapat perbedaan metode
psikoedukasi Rise and Shine dengan metodemetode sebelumnya. Jika sebelumnya lebih
banyak terfokus pada kemampuan seperti literasi
bunuh diri dan kesehatan mental, pada psikoedukasi Rise and Shine juga masuk materi penyangga seperti berpikir kritis, ekspresi dengan
kata, serta pengetahuan tentang kebijakan negara
dalam kesehatan mental.
Lewat naskah-naskah ini, ditemukan
berbagai pola menarik yang bisa bermanfaat
untuk menambah pengetahuan pada teori besar
di psikologi sosial seperti teori identitas sosial,
teori manajemen teror, dan teori kontak. Juga,
kontribusi pengetahuan muncul untuk menjelaskan subkultur pada konteks Indonesia khususnya dalam konteks pengasuhan. Tidak hanya itu,
metode intervensi berbasis kearifan lokal dan
psikoedukasi integratif bisa berguna untuk menciptakan relasi tanpa stigma atau sensitifitas
kebudayaan. Kedelapan naskah ini diharapkan
mampu memberikan fondasi bagi riset lanjutan
dan menginspirasi peneliti lain untuk mengatasi
limitasi-limitasi yang muncul.

Daftar Pustaka
Bao, W. (2020). COVID‐19 and online teaching in
higher education: A case study of Peking
University. Human Behavior and Emerging
Technologies, 2(2),
113-115.
https://doi.org/10.1002/hbe2.191

198

Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A.,
Valensise, C. M., Brugnoli, E., Schmidt, A. L.,
... & Scala, A. (2020). The covid-19 social
media
infodemic. arXiv
preprint
arXiv:2003.05004.
Retrieved
from:
https://arxiv.org/abs/2003.05004
Levenson, R. W., Ekman, P., Heider, K., & Friesen,
W. V. (1992). Emotion and autonomic
nervous
system
activity
in
the
Minangkabau of West Sumatra. Journal of
personality and social psychology, 62(6),
972.
https://doi.org/10.1037//00223514.62.6.972
Nguyen, H. C., Nguyen, M. H., Do, B. N., Tran, C. Q.,
Nguyen, T. T., Pham, K. M., ... & Duong, T. H.
(2020). People with suspected COVID-19
symptoms were more likely depressed and
had lower health-related quality of life:
The
potential
benefit
of
health
literacy. Journal of clinical medicine, 9(4),
965.
https://doi.org/10.3390/jcm9040965
Pennycook, G., McPhetres, J., Zhang, Y., Lu, J. G., &
Rand, D. G. (2020). Fighting COVID-19
misinformation
on
social
media:
Experimental evidence for a scalable
accuracy-nudge
intervention. Psychological science, 31(7),
770-780.
https://doi.org/10.1177/095679762093
9054

© 2020 Jurnal Psikologi Sosial

Hudiyana

Petterson, H., Manley, B., & Hernandez, S. (24
Agustus, 2020). Tracking coronavirus’

global spread. Retrieved from:
https://edition.cnn.com/interactive/2
020/health/coronavirus-maps-andcases/

Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental
health: A review of the existing
literature. Asian journal of psychiatry,
102066.
https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.1020
66
Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro,
V., Cichocka, A., Cikara, M., ... & Drury, J.
(2020). Using social and behavioural
science to support COVID-19 pandemic
response. Nature Human Behaviour, 1-12.
https://doi.org/10.1038/s41562-0200884-z

