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Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini kita sedang dilanda pandemi virus 

covid-19 yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Bertepatan dengan datangnya bulan suci 

Ramadhan 1441 H, serta persiapan kita dalam menghadapi bulan suci Ramadhan. Gizi 

merupakan salah satu hal penting untuk mendukung kesehatan, terutama dalam memerangi 

covid-19 dengan menjaga sistem imunitas/kekebalan tubuh. Kasus covid-19 semakin hari 

semakin bertambah. Covid-19 merupakan keluarga  virus yang menyebabkan MERS dan 

SARS. Biasanya gejala yang muncul seperti flu, bahkan kasusnya saat ini berkembang hingga 

dapat menginfeksi seseorang tanpa gejala. Tubuh kita secara alami memiliki imunitas yang 

dapat melawan infeksi, virus, bakteri, dan zat berbahaya lainnya. Berikut ini beberapa cara 

yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau meningkatkan imunitas: 

1. Makanlah makanan yang bergizi seimbang (yang terdiri dari makanan pokok, lauk-

pauk, buah dan sayuran) 

2. Perbanyak konsumsi sayur dan buah 

3. Konsumsi makanan segar / tidak diawetkan 

4. Konsumsi makanan yang dimasak hingga matang, terutama protein hewani 

Selain itu istirahat yang cukup dan berjemur dibawah sinar matahari dapat 

meningkatkan imunitas. Menjaga jarak fisik dengan orang lain, menggunakan masker, dan 

mencuci tangan dengan sabun di air mengalir juga sangat penting untuk mencegah penularan 

covid-19. Cara lainnya bisa dengan melakukan aktifitas fisik untuk menghindari stres, 

dikarena dapat menurunkan imunitas. Terutama hindari kegiatan merokok dan minum 

alkohol, pada orang yang merokok, dikhawatirkan jari yang digunakan untuk memegang 

rokok terkontaminasi virus sehingga menyentuh bibir yang kemudian membawa virus masuk 

ke saluran pernafasan.  

Terhitung mulai jum’at, 24 April 2020 masyarakat muslim akan menjalankan ibadah 

puasa. Banyak manfaat yang bisa kita rasakan dengan berpuasa, beberapa manfaatnya adalah 

meningkatkan imunitas, menurunkan berat badan, dan mencegah dari penyakit kronis. 

Namun manfaat tersebut diperoleh bukan tanpa usaha, lalu apa yg bisa kita lakukan untuk 

menjaga kekebalan tubuh saat berpuasa?. Karena tubuh kita 70% air, maka menjaga 

kebugaran disaat berpuasa dengan mengkonsumsi air sesuai kebutuhan sangatlah penting. 

Kita dianjurkan untuk tetap mengkonsumsi 2 liter air atau setara dengan 8 gelas air. Upaya ini 

dapat dilakukan dengan cara minum 2 gelas air saat berbuka, 2 gelas saat sahur dan 4 gelas 

saat malam hari. Selain itu batasi konsumsi gula, garam dan lemak. 

Selanjutnya adakah dari kita yang mengantuk dan lemas saat berpuasa? Jika ada, anda 

dapat melakukan beberapa hal berikut agar kegiatan di rumah saja selama ramadhan tidak 

hanya dimanfaatkan untuk rebahan tetapi bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan  



 

 

ini cocok untuk anda yang sedang WFH (Work From Home), atau dalam PSBB yaitu dengan 

membuat rencana menu makanan, berbelanja bahan makanan sesuai kebutuhan dan olahraga 

ringan. Selanjutnya patuhi himbauan pemerintah mengenai beribadah dibulan ramadhan 

tahun ini. 

Sesi Tanya Jawab 

1. Dari : Hamba Allah, Serang “1. Di dalam slide disebutkan salah satu manfaat puasa 

bisa menurunkan berat badan. Tapi pada kenyataannya, disaat puasa ramadhan, 

bukan penurunan berat badan yang terjadi, tapi malah kenaikan berat badan. Nah itu 

bagaimana agar bisa mengatasi nya?.” 

 

Jawab : Buka puasa dijadikan ajang balas dendam, banyak mengkonsumsi makanan 

tinggi karbohidrat sederhana (gula, tepung/gorengan, mie, nasi, sirup) dan kurang 

konsumsi serat sehingga berat badan bukannya turun tapi bertambah. 

 

2. Dari : Hamba Allah, Serang “1. Sekarang kan ada orang tanpa gejala tapi dia bisa 

dikatakan PDP covid-19, nah mengapa bisa masuk kategori tanpa gejala, apakah ada 

tanda atau gejala khusus sehingga disebut demikian?  

 

Jawab : beberapa kasus OTG tidak merasakan gejala seperti flu, sakit tenggorokan, 

sesak nafas tapi hanya merasakan haus. Dapat menjadi PDP jika memiliki riwayat 

kontak dengan penderita covid-19. 

 

3. Dari : Hamba Allah “Di saat berbuka puasa dianjurkan minum atau makan yang 

manis. Sedangkan jika mengonsumsi yang manis selama satu bulan, apakah dapat 

menyebabkan diabetes? Bagaimana solusinya?.” 

 

Jawab : Untuk makanan manis hanya untuk mengembalikan keadaan tubuh setelah 

berpuasa seharian, setelah itu disarankan makan makanan yg seimbang. Jadi  

makannya jangan yg tinggi gula ya.  Saat puasa disarankan konsumsi buah dan sayur 

agar tidak menimbulkan penyakit tidak menular contohnya diabetes 

 

4. Dari : Nadya “Baiknya makanan manis sperti coklat dan kue-kue atau makanan 

manis seperti buah?” 

 

Jawab :  Kalau terkait ini boleh sajaa makan kue-kue manis sih, tapi harus dibatasi. 

Dan dianjurkan makan buah karena manisnyaa alami. Tapi tetap harus sesuai 

kebutuhan, jangan berlebihan. Untuk buah 2-3 porsi sudah cukup.  Karena sesuatu 

yang berlebih itu tidak baik. Makanan tinggi gula dan garam juga bisa menurunkan 

imunitas. Jadi baiknya batasi 

 



 

 

5. Dari : Hamba Allah “Bismillah, teh mau tanya apakah kalo minum lemon setiap hari 

itu baik?? Atau termasuk berlebihan?” 

 

Jawab : Katanya lemon dapat menghancurkan lemak dalam tubuh. Faktanya, 

konsumsi lemon biasanya dengan air putih, karena konsumsi air yg cukup tubuh 

terasa segar karena terhidrasi dengan baik. Sebenarnya tidak masalah jika dikonsumsi 

setelah makan terutama yg memiliki riwayat penyakit asam lambung. Vit C dalam 

lemon dapat menjadi sumber anti oksidan dan meningkatkan imun. Mungkin bisa 

diganti dengan jambu biji. 

 

6. Dari : Hamba Allah “jambu biji dimakan langsung atau diolah dalam bentuk lain?” 

 

Jawab : Lebih baik d konsumsi secara langsung karena akan besama saliva ( kelenjar 

ludah) dan enzim di mulut memecah karbohidrat dalam makanan sehingga lebih 

mudah dicerna 

Kesimpulan : 

Jagalah kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Seperti konsumsi 

makanan bergizi (cukup makan buah dan sayur, batasi makanan manis, asin dan berlemak). 

Cukupi kebutuhan cairan minimal konsumsi air putih 8 gelas/hari. Selain itu, penting juga 

untuk mengelola stres karena kondisi stres akan menurunkan daya tahan tubuh dan tubuh 

akan mudah terkena berbagai macam virus, lakukan aktivitas fisik secara rutin, dan istirahat 

yang cukup. 

Kita adalah apa yang kita makan, jadi kita harus memperhatikan makanan yang 

masuk ke dalam tubuh kita.  Jika kita mengonsumsi makanan yang sehat maka dampak bagi 

tubuh juga sehat, begitupula sebaliknya. Tetep bijak mengonsumsi makanan, berbuka puasa 

bukanlah ajang balas dendam. Semoga dengan asupan gizi yang baik akan meningkatkan 

status kesehatan dan kita bisa menjalani ramadhan tahun ini dengan penuh ketaatan. 


