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A  N E W  C H A P T E R  
O F  T H E  PA N D E M I C  
O R  N O T ?
Menjelang 2 tahun sejak pertama kalinya kita 
menjalankan aktivitas di rumah masing-masing,
menggunakan masker, dan mengurangi 
mobilitas. Hal tersebut tak lain tak bukan 
karena adanya pandemi COVID-19 yang 
menyerang. Banyak hal yang membuat kita 
bosan dengan aktivitas-aktivitas terbatas. 
Dapat dikatakan bahwa kita sudah mulai lelah 
dengan adanya naik turun dalam kasus 
pandemic ini hingga adanya mutasi virus yang seolah mengekalkan pandemi ini.

Belakangan ini, kita Kembali dikhawatirkan dengan munculnya varian baru dari 
virus Corona. Mutasi tersebut dikenal dengan nama varian omicron yang seolah 
menambah chapter baru pandemi. 

Pada (16/12) silam, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan 
temuan kasus varian Omicron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan yang 
bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Telah diduga bahwa asal-muasal 
masuknya varian omicron tersebut berasal dari warga negara Indonesia (WNI) 
yang tiba dari Nigeria pada tanggal 27 November 2021. Berdasarkan data Kemenk-
es, pada (27/12) sudah tercatat 46 kasus omicron yang sebagian besar merupakan 
imported cases yang ditularkan melalui perjalanan ke luar negeri. Peningkatan 
kasus terjadi seiring dengan pulangnya pekerja migran ke Indonesia.



O M I C R O N L A N G K A H  
P E N C E G A H A N
P E N Y E B A R A N  
V I R U S

Berdasarkan laporan dari WHO (2021) 
dengan judul Enhancing Readiness for 
Omicron (B.1.1.529): Technical Brief and 
Priority Actions for Member States, pada 
tanggal 26/11/21 WHO menyatakan 
bahwa varian B.1.1.529 yang disebut 
Omicron menjadi Variant of Concern 
(VOC). 

VOC merupakan bentuk klasifikasi yang 
dikeluarkan oleh WHO sebagai varian 
virus corona yang dapat menyebabkan 
peningkatan penularan dan kematian. 
Bahkan dalam klasifikasi VOC, varian 
virus jenis ini memiliki pengaruh terha-
dap tingkat efektivitas vaksin secara sig-
nifikan. 

Varian omicron pertama kali ditemukan 
di Botswana, Afrika Selatan 
pada bulan November 2021.

• Selalu jaga jarak aman dari orang lain 
(minimal 1 meter), meskipun mereka 
tidak tampak sakit.

• Kenakan masker di ruang publik, 
terutama di dalam ruangan atau jika 
pembatasan fisik tidak dimungkinkan

• Sebaiknya pilih ruang terbuka dan 
berventilasi baik. Buka jendela jika 
berada di dalam ruangan.

• Cuci tangan Anda secara rutin. 
Gunakan sabun dan air, atau cairan 
pembersih tangan berbahan alkohol.

• Ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. 
Ikuti panduan setempat terkait 
vaksinasi.

• Saat batuk atau bersin, tutup mulut 
dan hidung Anda dengan lengan atau 
tisu.

• Tidak keluar rumah apabila merasa 
kurang enak badan maupun bila tidak 
berkeperluan.

Walau dengan berita baru omricron masuk indonesia ini, ternyata ada desas desus juga loh kalo kita 
bakal masuk OFFLINE untuk 3 Angkatan. gimana nih menurut para thamrians yang sedang
membaca asik kah apa takut dengan kemungkinan kembali sekolah secara tatap muka? atau mungkin
kepikiran betapa capenya berangkat pulang-pergi karena asrama tidak dibuka kembali? 
ANYWAYS stay safe and stay sane semuanya, see you soon in the new year and semester.



A K A N K A H  G A R U D A  M E N A K L U K A N
S A N G  G A J A H  P U T I H  :  A F F  2 0 2 0
Siapa nih yang suka nonton bola? Pasti tau dong kejuaraan bola yang sedang ramai 
saat ini. Yap Kejuaraan AFF 2020 jawabannya. Bagi para penggemar bola, tentunya 
tidak asing lagi dengan kejuaraan yang satu ini. Kejuaraan AFF merupakan suatu 
kejuaraan sepak bola internasional antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 
Turnamen ini diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh Federasi Sepak Bola 
ASEAN. Kejuaraan ini semula dijadwalkan pada 23 November 2020 – 31 Desember 
2020, namun ditunda karena pandemi COVID-19 dan akhirnya berlangsung pada 5 
Desember 2021 – 1 Januari 2022.

Seperti yang sudah-sudah, tahun ini Indonesia kembali tampil dengan Skuad 
Timnas Indonesia. Pada kejuaraan kali ini, Skuad timnas Indonesia dilatih oleh 
mantan pesepak bola asal Korea Selatan yang juga merupakan mantan pelatih 
timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018, yaitu Shin Tae-Yong.

Pada kejuaraan AFF 2020 ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memaksi-
malkan kuota 30 pemain yang diizinkan didaftarkan pada ajang Piala AFF 2020. 
Shin Tae-yong membawa 30 pemain ke Singapura untuk berpartisipasi Piala AFF 
2020. Mereka terdiri dari empat penjaga gawang, 12 pemain bertahan, dan tujuh 
gelandang. Sementara tujuh pemain sisanya merupakan pemain depan atau 
penyerang.

Berikut perolehan skor yang didapat Skuad Garuda pada AFF 2020

• Timnas Indonesia vs Kamboja: 2,42 Poin (4-2)

• Laos vs Timnas Indonesia: 2,13 Poin (1-5)

• Timnas Indonesia vs Vietnam: 1,01 Poin (0-0)

• Malaysia vs Timnas Indonesia: 2,73 Poin (1-4)

• Singapura vs Timnas Indonesia: 0,05 Poin (2-4)

Sedangkan pada leg 1 final yang ditayangkan pada 29 Desember silam, Indonesia berhadapan 
dengan Thailand yang berhasil menyingkirkan Vietnam dengan agregat 2-0. Sayangnya pada leg 
1 final tersebut, Indonesia harus tunduk dengan perolehan 0-4. Sehingga perolehan leg final 1 In-
donesia vs Thailand  adalah 4-0 diungguli oleh negara dengan julukan “Negeri Gajah Putih” 
tersebut. Akankah Sang Garuda bangkit dan membawa kita pada kemenangan?


