
Menghadapi
COVID-19 dari
Rumah: Apa yang
bisa Kita Lakukan?

Komunitas Ngaji Bareng Egaliter mengadakan 
diskusi panel dengan tema “Intelektual dan 
Pandemik: Pelajaran Covid-19 untuk perbaikan 
sistem kesehatan Indonesia pada Sabtu, 21 Maret 
2020 dengan narasumber dan panelis yang berasal 
dari berbagai lintas kelimuan seperti kesehatan, 
sosial-politik, sains-teknologi dan ekonomi. Brief ini 
mencoba menjelaskan tentang Covid-19 dan apa 
yang dapat dilakukan oleh masyarakat terpelajar 
untuk membantu pemerintah dan tenaga 
kesehatan melawan Covid-19. 



Sekilas tentang COVID-19
Coronavirus Disease 2019 atau yang sudah dikenal umum dengan COVID-19 adalah jenis 
penyakit baru yang belum diidenti�kasi sebelumnya pada manusia dan sekarang 
berstatus pandemi. Masa inkubasi COVID-19 dapat mencapai 14 hari hingga muncul 
gejalanya dan dapat menginfeksi selama masa inkubasi tersebut. Hal ini menyebabkan 
adanya himbauan kepada semua orang untuk mengisolasi diri (self-quarantine), 
setidaknya selama 14 hari. 

Sebelum COVID-19, ada dua jenis coronavirus yang pernah mewabah di dunia yang 
sama-sama menyerang sistem pernafasan, yaitu Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Perlu diketahui bahwa 
coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pernapasan mulai 
dari gejala ringan hingga berat.(1)

Virus penyebab COVID-19 yang dinamakan SARS-CoV-2 ini menyebar lebih cepat dan 
luas, tetapi dengan tingkat mortalitas (kematian) lebih rendah jika dibandingkan dengan 
SARS (2002-2003). Menurut data WHO, walaupun 80% pasien dapat sembuh dengan 
sendirinya, tetapi COVID-19 dapat berisiko tinggi terhadap pasien lanjut usia, ibu hamil, 
dan pasien dewasa memiliki penyakit kronis. Hal ini bisa terjadi karena salah satu 
faktornya terkait sistem imun. Orang lanjut usía biasanya memiliki penyakit komorbid 
(penyakit penyerta), seperti diabetes, hipertensi, hipertiroid, gagal ginjal, dan autoimun 
yang membuat sistem imun lambat laun melemah, sedangkan ibu hamil dan pasien 
penyakit kronis memang pada dasarnya memiliki imun cenderung lemah.(2)

Penyebutan kelompok di atas, bukan berarti menjadikan orang usía muda dalam posisi 
aman karena sekarang ini banyak dari mereka juga memiliki penyakit komorbid sehingga 
mereka juga memiliki risiko tinggi. Penyakit komorbid memang menjadi momok yang 
menakutkan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia karena 
dapat memperparah keadaan pasien positif COVID-19, walaupun tidak dapat dipungkiri 
bahwa ada faktor-faktor lainnya yang dapat meningkatkan tingkat kematian.(3)



Apa yang Bisa Kita Lakukan? 
Pengurangan aktivitas di luar rumah pada masa saat ini, ada beberapa hal yang bisa kita 
lakukan selain melihat angka jumlah kenaikan kasus positif ataupun angka kematian 
yang terus di-update media. Kami merekomendasikan lima saran yang bisa kita lakukan, 
sebagai bagian dari masyarakat yang terpelajar untuk dapat membantu pemerintah dan 
tenaga kesehatan melawan COVID-19. 

2) Pelajari bagaimana negara-negara terdampak menghadapi 
kasus ini dan percaya pada langkah terbaik dari pemerintah

Ada banyak pendekatan yang digunakan untuk menangani COVID-19. Tiongkok pernah 
melakukan total lockdown di tingkat kota, khususnya di kota Wuhan, tempat wabah 
COVID-19 pertama kali muncul, yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana 
virus ini dipelajari dan mengurangi bias hasil riset dari daerah lain. Korea Selatan 
mengimplementasikan physical distancing, pemakaian masker, dan mass rapid test untuk 
membantu pemetaan dan mengurangi merebaknya kasus infeksi. Singapura menyadari 
besarnya porsi pasien positif COVID-19 yang tergolong kasus impor segera mengetatkan 
pintu keluar masuk mereka, yaitu bandara dan pelabuhan. Malaysia tidak menggunakan 
istilah lockdown, tetapi Movement Control Order, dimana tentara diturunkan untuk 

1) Pantau perkembangan 
keilmuan terkait COVID-19

COVID-19 sejatinya adalah jenis penyakit 
baru. Situs WHO dan beberapa penerbit 
jurnal akademis saat ini memuat laporan 
studi-studi terbaru langsung dari negara 
yang terkena dampak terbesar, seperti 
Tiongkok, Italia, dan Iran. Selain itu, 
ilmuwan-ilmuwan dari berbagai disiplin 
ilmu, baik mereka yang berkecimpung 
dalam dunia kesehatan, ekonomi, sains, 
hingga ilmu politik dan Hubungan 
Internasional sedang banyak 
mendiskusikan konsekuensi-konsekuensi 
dari COVID-19. Oleh sebab itu, kita 
sebaiknya ikuti perkembangan mereka 
dan jika perlu tawarkan perspektif baru. 



membantu polisi di jalan-jalan dalam mengawasi pergerakan masyarakat, bahkan 
Perdana Menteri juga ikut turun ke jalan, dan kampus-kampus menyediakan makanan 
gratis untuk para mahasiswanya. Kebijakan ini bervariasi di masing-masing negara dan 
mungkin analisis kebijakan secara komparatif akan membantu.

3) Belajar dari epidemi SARS dan MERS 
di masa lalu 

Kita bisa melakukan review cara negara-negara 
terdampak berjuang menghadapi dua epidemi ini dan 
menyimpulkan pendekatan serta cara penanganannya 
berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Beberapa negara 
di Asia mengambil pendekatan tertentu berdasarkan 
pengalamannya ketika mengalami epidemi 
sebelumnya yang mirip dengan COVID-19, seperti 
Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Arab 
Saudi. Pemerintah Indonesia, khususnya, dapat belajar 
dari pengalaman pemerintah negara-negara tersebut 
di atas agar lebih sigap dalam mengambil kebijakan 
yang tepat.

Tidak hanya upaya implementasi �sik seperti peliburan 
sekolah dan penutupan tempat-tempat keramaian, 
pengembangan kandidat obat dan alat tes yang akurat 
juga berjalan di saat yang bersamaan,(3) seperti halnya 
pemerintah Inggris melalui UK Research and 
Innovation bahkan membuat sayembara dan 
pendanaan untuk pengembangan teknologi 
merespon pandemi COVID-19.(4)



4) Perkaya wawasan dari sumber yang terpercaya terkait dengan 
informasi mengenai COVID-19

Penting untuk mengenali gejala, mengetahui apa yang harus dilakukan saat muncul 
gejala, mengelola stres, menjaga kebugaran tubuh saat berkegiatan di rumah, dan 
mengidenti�kasi suplemen atau obat-obat herbal yang dapat meningkatkan daya tahan 
tubuh. Terkait suplemen, tablet vitamin C dan E generik juga bisa digunakan, tetapi tidak 
berlebihan, terutama untuk vitamin E karena bersifat larut lemak dan akan terdeposit 
dalam tubuh. Untuk suplemen herbal yang punya potensi khasiat meningkatkan 
imunitas, minumlah saat gejala muncul saja karena suksesnya seorang pasien melewati 
titik kritis juga ditentukan kondisi optimal imunitas, yaitu sistem kerja sitokin 
proin�ammatory dan sitokin anti-in�ammatory sehingga tidak terjadi badai sitokin.(5)

5) Lakukan kampanye 
sosial ke keluarga dan 
rekan terdekat

Aktif di media sosial dan 
lingkungan terdekat kita untuk 
mengajak menjaga kebersihan 
diri (personal hygiene), 
mengurangi aktivitas di luar 
rumah seminimal mungkin, 
menunda kegiatan yang berbaur 
banyak orang, menyaring 
informasi/hoaks terkait 
penemuan obat atau vaksin yang 
tentunya masih akan memakan 
waktu, dan membantu 
orang-orang di sekitar kita yang 
terdampak secara �nansial.
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