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Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat 

dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan 

-Ibnu Sina- 

Ditengah kegalauan kita dengan musibah bersama ini, Alhamdulillah kabar 

kesembuhan dari pasien-pasien satu persatu datang. Optimisme kita bisa melewati ujian 

bersama, berikut langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri dari Covid-19 : 

1. Kebiasaan akses berita secara sehat 

Batasi akses berita-berita yang menakutkan. Berita utama mungkin membuat 

kita percaya bahwa ini adalah kejadian bencana tetapi melihat bukti secara objektif 

dapat membuat pikiran tenang, bahagia tapi tetap waspada, untuk itu imbangi 

dengan berita-berita yang membahagiakan seperti berita kesembuhan pasien. Andai 

ada ketakutan atau kecemasan, rasionalkan pikiran dengan merawat diri sendiri atau 

self care. 

Cara self care bisa dilakukan dengan sesuatu yang membuat kita bahagia, 

semisal bertemu teman via medsos, mandi agak lama atau mengaji. Penjelasan self 

care secara fisik bisa dibaca lebih lanjut pada materi/buku yang sudah dibagikan. 

Terapkan fisical distancing dll. 

 

2. Perkuat kekebalan tubuh 

Beberapa hal yang dapat menurunkan kekebalan tubuh : 

 Kurang minum air putih (idealnya tubuh membutuhkan air sebanyak 2-3 liter/hari) 

 Kurang olahraga 

 Kurang tidur atau telalu banyak tidur 

 Terlalu banyak mengkonsumsi junkfood atau makanan instan 

 Stress 

 Tidak selektif dalam mengkonsumsi obat 

Hindari obat-obatan steroid atau jamu-jamuan yang sudah tercampur dengan 

obat-obatan, karena kandungan pada obat-obatan dapat menurunkan imunitas, 

sebagai contoh yaitu obat dexametason. Carilah vitamin atau suplemen untuk 



 

meningkatkan imunitas karena penyakit oleh virus sifatnya self limiting disease atau 

sembuh sendiri yang tentunya karena Allah. 

Virus dan Bakteri  

Infeksi keduanya mirip-mirip, pada awal-awal virus dahulu yang bermain, jika 

tidak dapat ditangani barulah bakteri. 

Perbedaan pada keduanya : 

 Virus, adalah mikroba dengan ukuran yang sangat kecil, mereka hidup dan 

berkembang biak dengan cara menempel pada sel inangnya. Ketika virus 

masuk ke dalam tubuh, virus akan menyerang sel-sel di tubuh inangnya, 

menguasai sel-sel tersebut dan terus berkembang biak di dalam sel 

 Bakteri, adalah mikroorganisme yang bisa hidup di berbagai jenis lingkungan, 

termasuk di dalam tubuh manusia. Bakteri jahat yang dapat menyebabkan 

penyakit pada tubuh manusia disebut bakteri patogen 

 

Perbedaan cara penyembuhan : 

 Virus, selesai dengan status sistem imunitas yang bagus 

 Bakteri, harus memakai antibiotik 

 

Untuk pasien covid yang sudah sembuh tidak membutuhkan antibiotik, 

melainkan hanya membutuhkan istirahat, makanan bergizi, vitamin, dll. Dan apabila 

terbiasa dengan gaya hidup sehat insya Allah akan bisa melewati musibah ini. 

 

3. Senantiasa waspada  

Dengan kondisi yang tidak kita ketahui, seperti siapa saja yang terindikasi 

ODP namun tidak melapor, karena sebab itu kita perlu memposisikan diri kita 

sebagai orang yang akan menularkan sebagai salah satu bentuk pencegahan, dengan 

begitu masing-masing dari kita akan aware. 

Mulai 31 Maret penyebaran ODP sudah siap ke setiap pelosok, untuk itu 

mulai selalu waspada dengan apa yang kita pegang karena salah satu metode 

penularan adalah berpindahnya virus dari luar ke tubuh melalui tangan maka 

Sebagai antisipasi,  selain sanitizer kita dapat memfungsikan tangan dengan cara 

menggunakan tangan kanan untuk hal-hal diluar tubuh seperti memegang kunci, 

handphone, pintu dll, dan tangan kiri untuk pegang diri kita sendiri. 

Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari fenomena covid ini, salah satunya adalah 

munculnya sikap aware dengan kebersihan diri, lingkungan dan keluarga. 

Sesi tanya jawab : 

1. Hatma dari Laz Harfa “terkait perlindingan diri dari covid-19, kalau untuk ibu yang 

baru melahirkan, adakah tips untuk menghindari bayinya terkena paparan covid-19? 

 



 

Jawab : Self isolasi, cukup hindari orang luar datang. 

 

2. Hamba Allah “Dok, teman saya ada yang mengeluhkan ke-empat gejala covid-19 dan 

beliau dinyatakan ODP, namun teman-teman malah menjauhinya seolah-olah aib, 

bagaimana agar beliau segera sembuh?” 

 

Jawab : ODP , PDP dan Confirm itu bukan aib, itu salah kaprahnya kita, manfaatkan 

dijauhinya sebagai bentuk isolasi selama 14 hari. Lakukan hal-hal yang sudah 

dijelaskan di atas untuk naikan status imunitas. Covid itu kan virus, yang diselimuti 

lemak jadi harus masukan yang hangat-hangat seperti paparan sinar matahari dll. 

Lakukan juga isolasi dengan keluarga lainnya lalu sampaikan bahwa dia odp, karena 

banyak kasus yang odp juga menyembunyikan identitas tapi setelah berkembang 

baru jujur deh. Bismillah sembuh lah, covid kan makhluk Allah juga, banyak 

pasrahkan dengan Nya. Kalau ada demam, obatnya parasetamol aja ya. 

 

3. Shinta dari Pandeglang “cara membuat masyarakat agar tidak menyepelekan covid-

19 dan tidak takut juga karena rasa takut akan membuat imun turun dan mudah 

terserang penyakit” 

 

Jawab : Edukasi yang berkelanjutan, libatkan tokoh masyarakat atau pejabat yang 

disegani, termasuk juga pada masyarakat yang tidak punya pilihan lain untuk tidak 

keluar rumah karena alasan kerja, harus ada solusi. Alhamdulillah Harfa sudah 

lakukan program donasi buat keluarga. 

 

4. Fitriani dari ODOJ Kotser “1. Menurut bapak, apa yang menyebabkan tingkat 

kematian yang disebabkan covid-19 di indonesia sangat tinggi? dan langkah apa 

yang seharusnya dilakukan pemerintah?. 2. Mohon penjelasannya lagi pak, ketika 

kita membeli snack berbungkus, menerima paket, itu semua harus disemprot dahulu 

dengan disinfektan? Berapa lama virus tersebut bertahan di udara, plastik, baju dll?” 

 

Jawab : 1. Spreanding pembawa virus tidak dipending atau locked. Virus gak bisa 

jalana-jalan, radiusnya maksimal 2 meter, virus perlu media yang membawa, 

manusia ini host nya. Dengan lockdown malaysia misalnya, maka pedagang asal 

indonesia pulang kampung dan bus-bus antar kota pun masih berseliweran yang bisa 

saja membawa orang dalam pemantauan untuk pulang kampung. 

2. Baiknya iya, baju yang dibawa harus segera diganti, rendam dengan sabun, 

dengan begitu lemak pelindung virus akan larut. Lebih efektif sabun dengan 

handsanitizer ya. 

 

5. Dian dari Serang “cara ngebedain antara gejala covid-19 sama psikomatik itu 

gimana sih pak dokter?” 



 

 

Jawab: kalau psiko itu diperiksa lab normal semua, suhu tubuh juga normal. 

 

6. Yuni Damayanti “menurut pak dokter perihal tubuh kita diharuskan berjemur di atas 

sinar matahari pada pukul sepuluh pagi ke atas itu bagaimana?” 

 

Jawab : Untuk tulang atau provid tidak bagus, hanya sebagai asumsi bahwa panas 

dapat membuat lemak virus meleleh namun belum ada penelitian yang 

membuktikannya, tapi kamar harus ada ventilasi dan masuk matahari itu betul. 

 

7. Reva dari Serang “sekiranya kita memposisikan diri sebagai orang yang terkena virus 

covid-19, apa itu tidak mempengaruhi psikis diri kita? Yang nantinya berujung terlalu 

panik dan berlebihan dalam menyikapi fenomena pandemi ini?” 

 

Jawab : Psikis terganggu wajar saja, sakit biasa aja kita suka stress, apalagi corona, 

perlu dukungan medis atau orang-orang terdekat, keep calm. Dengan ketenangan 

sebagian corona akan teratasi. Pembentukan kampung siaga sangat bisa dilakukan 

oleh kita, Harfa bisa inisiasi ini, sehingga ODP, PDP, dan Confirm tidak merasa 

sendiri. 

 

8. Putri dari Tangerang “Dok, apakah minum jamu atau empon-emponan seperti jahe 

kunyit temulawak, kencur, serai dan sejenisnya bisa menjadi obat untuk menangkal 

virus corona?” 

 

Jawab : Secara umum makanan itu meningkatkan imunitas, mengandung 

antioksidan. 

Kesimpulan : 

Virus, adalah mikroba dengan ukuran yang sangat kecil, ketika virus masuk ke 

dalam tubuh, virus akan menguasai sel-sel di tubuh inangnya, dan terus berkembang 

biak di dalam sel. Dengan radius maksimal 2 meter virus perlu media (manusia) 

untuk menyebar ke berbagai daerah. Melaporlah jika sudah dinyatakan sebagai odp 

untuk menghindari lebih banyak orang yang terpapar, cara lainnya adalah dengan 

melakukan edukasi yang berkelanjutan, melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat 

yang disegani,  

Keep calm karena hal ini dapat diatasi dengan beberapa langkah seperti, 

Imbangi berita covid yang bersifat informatif dengan berita-berita kebahagiaan, 

terapkan fisical distancing dan memposisikan diri sebagai orang yang akan 

menularkan sebagai bentuk pencegahan, senantiasa waspada dengan apa saja yang 

kita pegang. Perkuat kekebalan tubuh dan hindari hal- hal yang dapat membuat virus 

senang bersemayam. 


