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PETUNJUK SEBELUM MEMBACA! 
 

Dokumen ini merupakan hasil rangkuman ceramah oleh Dr. Muhammad 

Atoillah Isfandiari dr. M.Kes dalam Kajian Rabu Sore yang dilaksanakan oleh Masjid 

Ulul Azmi Kampus C Universitas Airlangga. Beliau merupakan salah satu dosen aktif 

yang mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, lebih tepatnya di Departemen 

Epidemiologi. 
 

Dokumen ini disusun oleh seorang mahasiswa aktif dibantu oleh dua orang 

mahasiswa lainnya yang tidak perlu disebutkan identitasnya. Motivasi dari tulisan ini 

dibuat yaitu akibat keresahan penulis terhadap kondisi masyarakat dalam menyikapi 

isu virus Corona yang berlebihan dan marak beredar berita hoax. 
 

Tujuan dari tulisan ini tak lain hanya untuk merangkum hasil kajian dan 

digunakan untuk sarana edukasi teman kampus, teman kerja, keluarga, tetangga, dan 

masyarakat lain terkait isu virus Corona. Tulisan ini hanya sebagai wadah 

menyampaikan saja, untuk mempermudah khalayak umum memahami bagaimana 

menyikapi isu yang tengah ramai. 
 

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, penulis hanya mahasiswa biasa dan 

masih perlu lebih banyak lagi belajar. Tulisan ini tidak dapat digunakan sebagai 

referensi ilmiah! Hanya untuk kepentingan edukasi bagi penulis dan orang-orang 

sekitar agar mendapat edukasi yang benar terkait virus Corona. 
 

Gresik, 4 Maret 2020. 
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Covid-19, apakah itu? 

Penyakit yang disebabkan oleh virus 

Corona sebelumnya diberi nama 2019-

nCov, singkatan dari 2019 Novel 

Coronavirus. Kemudian diberi nama 

resmi pada 11 Februari dengan nama 

Covid-19 oleh WHO. Covid-19 sendiri 

merupakan singkatan dari Corona Virus 

Disease-2019.  

 

Aturan Pemberian Nama. 

Mulai 2015, WHO tidak lagi memberi 

nama penyakit menggunakan embel-

embel nama daerah dan jenis hewan 

tertentu. Karena akan memberikan 

stigma negative terhadap daerah maupun 

hewan yang dicatut namanya, Seperti 

Ebola dan Zika pada daerah, Burung dan 

Babi pada hewan. 

Selain itu, WHO juga tidak lagi mencatut 

nama seseorang dalam pemberian nama, 

seperti Alzheimer. 

 

 Covid-19 

Merupakan penyakit yang 

diidentifikasi disebabkan oleh virus 

Corona sebagai penyebab penyakit 

pada saluran pernapasan. Dideteksi 

muncul pertama kali di Wuhan, 

China. 

Covid-19 bukanlah nama virus, 

melainkan penyakit yang disebabkan 

oleh suatu virus. 

  

   

 

Corona Virus? 

  



` 

 

  Nama Virus Penyebab 

Covid-19 

Pada tanggal yang sama, 11 Februari 

2020 oleh International Committee on 

Taxonomy of Viruses diresmikan nama 

virus penyebab penyakit Covid-19. 

Nama virus tersebut adalah: 

SARS-Cov-2. 

Virus Corona 2019 

(SARS-Cov-2) 

Jadi, SARS-Cov-2 bukanlah virus yang 

baru. Akan tetapi virus mampu 

bermutasi membentuk susunan genetik 

yang baru. Bahasa mudahnya ganti 

seragam. Meskipun virus yang sama tapi 

dari luar berbeda loh! 

 

“Jika Covid-19 

adalah nama 

penyakit, lalu 

virusnya apa?” 

  

Lah? Kok SARS? Serius? 

Dilansir dari situs web resmi WHO, 

alasan diberi nama dengan SARS-Cov-2 

adalah karena virus corona memiliki 

hubungan erat secara genetik dengan 

virus penyebab SARS pada tahun 2003.  

Seperti kita ketahui, virus dapat 

bermutasi dalam perjalanannya akibat 

berbagai faktor yang kompleks. Virus 

Corona bukanlah virus yang baru, 

melainkan virus yang pernah 

menyebabkan pandemic SARS-Cov 2003. 

Selain itu, virus Corona merupakan 

penyebab dari wabah MERS 2012 juga. 

Meskipun hampir sama secara genetic, 

namun virus ini berbeda dari virus corona 

sebelumnya. 

Kenapa selalu di China? 

Apakah kena azab? 

Pertanyaan diatas seringkali dilontarkan 

oleh para muslim. Hendaknya hindari 

kalimat-kalimat diatas ya! Karena 

pertanyaan itu sangat tidak logis dan 

terkesan bodoh. Tidak ada hubungannya 

sama sekali dengan isu muslim Uyghur 

kok       

Kalaupun itu merupakan azab, mari kita 

lihat lagi kasus Covid-19 ini. Covid-19 ini 

dampaknya tidak hanya di negara China 

saja. Covid-19 ini sudah meluas ke 

seluruh negara. Bahkan hingga 

menyebabkan penutupan sementara 

ibadah umrah kepada para muslim. 

Jadi, masih berani bilang ini azab? 

Berarti kita kena azab juga? 

Simak penjelasan dibawah. 

 

 

 



    

 

 

 
  

 

MUTASI 

Virus mampu bertahan hidup 

dengan syarat harus berada 

didalam sel makhluk hidup lain. 

Sebelum menembus sel, virus perlu 

menempel pada sel inang. Virus 

membutuhkan reseptor yang cocok. 

Bahasa mudahnya, untuk 

menempelkan kabel carger (virus) 

pada smartphone (sel inang) harus 

menggunakan tipe colokan USB 

(reseptor) yang cocok. 

Pada mulanya virus corona ini 

hanya dapat ditemukan pada 

hewan. Reseptor yang dimiliki oleh 

virus Corona hanya mampu 

menempel pada sel inang pada 

hewan saja. Lambat laun, virus ini 

dapat bermutasi merubah susunan 

dirinya sehingga memiliki reseptor 

yang kompatibel untuk menempel 

pada sel manusia. 

Penelitian mengungkapkan bahwa 

reseptor yang cocok dengan virus 

Corona adalah ACE-2 yang terdapat 

pada sel manusia. 

  ACE-2 juga ditemukan banyak terdapat pada 
orang yang merokok. Di Wuhan China 
banyak orang yang memiliki kebiasaan 
merokok. Sekitar 90% dari 500 orang yang 
terkena Covid-19 memiliki riwayat sebagai 
perokok. 
(https://www.medrxiv.org/content/10.110
1/2020.02.05.20020107v3) 

 

  

 

CHINA DIBERI KEISTIMEWAAN, 
BUKAN AZAB 

Angiotensin-Converting Enzyme-2 (ACE-2), 
merupakan protein yang terdapat pada sel 
manusia. Protein ini diketahui sebagai reseptor 
virus Corona. 
 
ACE-2 dalam tubuh manusia memiliki jumlah 
yang tidak sama. Menurut penelitian yang 
pernah dilakukan, jumlah ACE-2 ditemukan lebih 
banyak pada populasi laki-laki asia timur. 
Asia timur yang dimaksud salah satunya adalah 
negara China. 
(https://www.nature.com/articles/s41421-020-
0147-1 ) 

   

   

 
 

  

 

 



      

 

 

  

  

 
TRADISI MAKAN 

EKSTREM DI CHINA 

Di China terdapat tradisi unik yakni 

makan makanan yang tidak biasa, alias 

ekstrem. Di Wuhan juga terdapat pasar 

yang menyediakan ratusan hewan liar 

dan seafood yang bebas diperjual-

belikan. 

DNA dari virus Corona ini memiliki 

kemiripan dengan DNA pada 

kelelawar. Diduga virus ini juga 

bermula dari kebiasaan makan 

ekstrem masyarakat disana. Interaksi 

dengan hewan liar dapat membuat 

virus bermutasi sehingga bisa menular 

dari hewan ke manusia. 

   
 

 
MENU 

 
  

 

 

  

 
  

    

    

  

  

 
  

 
  

  

*Gambar hanya ilustrasi. 
Bukan gambar aktual 

 

 
      
 



Cara penularan 
Covid-19 
Virus ini dapat ditularkan 
oleh orang yang sudah 
terinfeksi melalui cairan 
tubuh ketika bersin dan 
atau batuk. Cairan yang 
dikeluarkan mengandung 
virus dan dapat 
menularkan ke orang yang 
sehat. Cairan ini biasa 
disebut dengan sebutan 
droplets. 

Mukosa 

Adalah selaput lendir atau 
lapisan kulit dalam. 
Seperti: 

• Mulut 

• Hidung 

• Mata 

Mekanisme 

Penyebaran Virus 

Corona 
(SARS-Cov-2) 

 

Virus harus berada dalam sel makhluk 
hidup untuk bertahan hidup. Virus hanya 
bertahan beberapa waktu di luar sel. 
SARS-Cov-2 dapat bertahan 1 s/d 2 x 24 
jam setelah keluar dari tubuh (droplets). 

 
 

Droplets 
Droplets yang dikeluarkan 
melalui bersin dapat 
mencapai 2 meter, dan 
kemudian jatuh ke bawah. 
Droplets dapat langsung 
mengenai anggota tubuh 
orang disekitar, atau dapat 
juga hinggap di benda-
benda sekitar. 

 

“Ketika droplets 
mencapai bagian 

mukosa baik 
secara langsung 

atau melalui 
tangan, maka 

virus dapat masuk 
ke dalam tubuh.” 

 

Orang sehat 
berinteraksi 
Orang sehat dapat tertular 
ketika berinteraksi 
dengan droplets, baik 
terkena secara langsung 
maupun memegang 
benda-benda yang sudah 
tercemar oleh droplets, 
seperti bersalaman, 
meminjam hp orang yang 
sakit.  

 



 

1. Replikasi 

Setelah virus berhasil masuk dan 
menempel pada sel manusia, virus akan 
menginjeksi protein kedalam sel yang 
ditempatinya. 

Kemudian sel tersebut dijadikan rumah 
untuk menggandakan jumlahnya. Setelah 
melakukan penggandaan/replikasi, virus 
akan merusak sel yang dihinggapi dan 
kemudian menyebar ke sel-sel lain dalam 
tubuh. 

Virus-virus tadi akan melakukan hal yang 
sama seperti diatas, berulang-ulang. 

 

2. Masa Inkubasi 

Yaitu periode mulai dari awal pertama 
kali masuknya virus kedalam tubuh 
hingga orang merasakan atau mulai 
timbul gejala. 

Masa inkubasi Corona yaitu antara 7-
14 hari. 

Perjalanan 
Covid-19 

pada Tubuh 
Manusia 

 

3. Fase Pemulihan 

Dalam waktu 28 hari, tubuh seharusnya 
sudah memiliki antibody yang cukup 
untuk melawan virus corona. 

Jika tidak? 

Jika tubuh tidak berhasil melawan 
Corona, maka mulai minggu ke 5 sel-sel 
di paru-paru akan rusak, dan puncaknya 
pada minggu ke-8 dan berakibat 
kematian. 

   

     

 



GEJALA/Ciri-ciri/Tanda-tanda 

 

Gejala Seseorang Terinfeksi Virus Secara Umum  

 

 1. Hari Pertama 
Tubuh demam atau panas secara mendadak 
Panas tinggi minimal 38oC atau lebih 
Tidak turun diberi paracetamol, atau dapat turun sekitar 3 jam lalu panas kembali 
Badan pegal-pegal 

 2. Hari 2-3 
Batuk kering, atau dapat terjadi batuk berdahak namun jarang sekali 
Dapat terjadi flu atau batuk pilek 

 

Gejala Terinfeksi Virus Corona (SARS-Cov-2)   

 

Covid-19 merupakan penyakit yang sifatnya respiratoris, yaitu menyerang saluran 
pernapasan. Virus ini sangat cepat sekali menyebabkan pneumonia, hanya butuh 5 hari 
saja. Dan penyebarannya yang sangat cepat. 

➢ Yang membedakan terinfeksi virus corona dan virus lainnya adalah pada hari 2-3, gejala 
tidak disertai dengan flu atau pilek. Hanya batuk-batuk saja. 

➢ Pada hari kelima, pneumonia terjadi. Yang dialami antara lain ada 3 gejala: 
1. Merasa ingin batuk kerika bernapas. Napas pendek-pendek, seperti orang sesak 

napas. 
2. Nyeri di dada, tidak bias ambil napas dalam-dalam karena nyeri. Napas semakin 

pendek 
3. Kesulitan mengambil napas dan mengeluarkan napas (inspirasi dan ekspirasi). 

Dikarenakan paru-paru mengalami pembanjiran, akibat sudah penuh dengan cairan. 
 

  



Masker untuk siapa? 

Menurut WHO, masker 
hanya diperuntukkan 
kepada orang yang sakit. 
Virus Corona disebarkan 
melalui droplets orang 
yang sakit. Penggunaan 
masker bertujuan agar 
droplets tidak menyebar 
ketika orang yang sakit 
mengalami bersin atau 
batuk. 

Surgical Mask  

Vs. 

N95 Mask 

Surgical mask atau masker 
hijau umumnya memiliki 
pori-pori sebesar 1,5 
mikron, dan masker N95 
pada umumnya memiliki 
pori-pori sebesar 0,3 
mikron. 

 

Tindakan 

Pencegahan 

(1) 
Preventive Solution 

 

 

Ukuran dari virus corona 
adalah 0,12 mikron. Dapat 
disimpulkan bahwa 
penggunaan masker tidak 
efektif mencegah 
penularan untuk orang 
sehat. Penggunaan masker 
yang dibenarkan oleh 
WHO adalah untuk orang 
yang sakit agar tidak 
menularkan ke yang lain. 

 

 

 Company Name 
••• 

Address 
••• 

Phone Number 
••• 

Email 
••• 

Web Address 

 



PHBS 

Memiliki kebiasaan hidup 
sehat yang diterapkan 
pada semua lingkungan 
mulai dari rumah, kantor, 
sekolah, tempat ibadah, 
dll. 

Cuci Tangan Pakai? 

Dapat memakai 
desinfektan atau cairan 
anti-septic sehingga virus 
dapat dinonaktifkan. 
 
Jika anti-septic dan 
sanitizer sulit ditemukan 
karena diborong orang2 
akibat viralnya Corona, 
bisa pakai sabun ya! 

PHBS x CTPS 
Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 
 

dan 
 

Cuci Tangan Pakai 
Sabun 

Tindakan 

Pencegahan 

(2) 
Preventive Solution 

 

 

Kenapa Sabun? 

Ada alasannya! Virus 
diselimuti oleh lapisan 
bernama envelope. 
Envelope virus ini terbuat 
dari bahan lipid. Lipid itu 
minyak atau lemak. 
 
Lawannya minyak adalah 
sabun! Jadi, virus bisa 
rusak strukturnya jika 
kena cairan sabun. 
Lebih bagus lagi jika 
sabun anti-septic. 

Kenapa cuci tangan? 
 
Karena tangan kita secara aktif 
memegang berbagai benda, 
bisa jadi memegang benda 
yang terkena droplets tadi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAKA, YUK CUCI 
TANGAN PAKAI 

SABUN! TERUTAMA 
SEBELUM MAKAN!  

 



Siapa empon2? 

Jahe, kunyit, kencur, 
temulawak, ginseng, 
sereh, dan kawan2-nya. 
Penulis kurang hapal, 
coba tanyakan ke emak2 
pasti lebih pinter. 

Penjelasannya gmn? 

Virus Corona ini 
menyerang sel 
pernapasan. Ketika virus 
ini masuk maka 
perlindungan lapis 
pertama tubuh akan 
mengeluarkan protein 
bernama sitokin. 
 
Pada tahap ini antibody 
belum terbentuk. 

TOGA 
(EMPON2) 
Tanaman Obat 

Keluarga 
 

Atau 
 

Dalam Bahasa 
jawa disebut 

dengan empon-
empon 

Tindakan 

Pencegahan 

(3) 
Preventive Solution 

 

 Sitokin ini berfungsi 
untuk menyerang virus 
dan sel yang telah 
dimasuki oleh virus. 
 
Akan tetapi, jika sitokin 
yang diproduksi 
berlebihan maka dapat 
pula menyerang sel-sel 
yang normal. Istilah ini 
dinamakan dengan badai 
sitokin. 

Terus empon2 ngapain? 
 
Empon-empon ini berfungsi 
sebagai kontrol produksi 
sitokin sehingga tidak sampai 
merusak sel-sel yang normal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WEDANG DAN JAMU 
ADALAH 
ANDALANKU!  

 



 

Istirahat Cukup! 
 
“Begadang jangan 
begadang, kalau 
tiada artinya…” 
 
Istirahat dan tidur yang 
cukup. Olahraga juga, jangan 
mager. 

Jaga Stamina dan SOLUSI 
 
Kondisi Tubuh Fit! 

    

 TERAMPUH 
Jangan terlalu Lelah, atau 

 

 
(Bukan kaleng-kaleng) 

memaksakan pekerjaan.  

    

Tubuh butuh kondisi   

Covid-19 

termasuk dalam 

“Self Limited 

Disease”  
prima agar menang     

melawan virus.     

 

Tindakan 

Pencegahan 
(4) 

 

Preventive Solution  
 
 
 

Makan Makanan Sehat 
dan Gizi Seimbang!  

Agar asupan terpenuhi, 
tubuh mendapat energi 
dan zat gizi dengan 
baik. Sebagai amunisi 
tubuh melawan virus. 

 

Bagaimana bisa? Tubuh 
sudah memiliki 
mekanisme berupa 
antibody yang akan 
terbentuk jika terdapat zat 
asing seperti virus masuk 
ke dalam tubuh. 

 
 

 
Akan tetapi, dalam 
pembentukkan antibody ini 
memerlukan waktu. Jumlah 
antibody akan meningkat 
sesuai dengan kondisi tubuh. 
 

Apabila tubuh dalam keadaan 
sehat, fit, istirahat cukup, dan 
mendapat gizi yang baik maka 
antibody akan segera terbentuk 
secara maksimal untuk 
membunuh virus dalam tubuh.  

Self-limited-disease 
 merupakan 
penyakit yang dapat 
sembuh sendiri. Dengan 
catatan kondisi diatas  
terpenuhi. 

 
 
 
 



 

 

 Pemantauan 

Pemantauan yang dilakukan mengantisipasi manakala yang 

bersangkutan sakit sehingga dengan cepat bisa melakukan pelacakan 

karena dipantau terus. Dilakukan dalam kurun waktu 7-14 hari. 

Jika orang yang dipantau menunjukkan gejala influenza seperti batuk 

dan demam maka orang tersebut, secara khusus dijadikan pasien dalam 

pengawasan. 

Pengawasan 

Pasien dalam pengawasan akan diisolasi, dan ditelusuri lebih lanjut 

riwayat perjalanan pasien tersebut. Jika ditemukan bukti pasien pernah 

melakukan kontak dengan pengidap, maka status pasien ditingkatkan 

menjadi suspect. Namun, pada kasus Covid-19 ini semua pasien yang 

berstatus pasien pengawasan akan langsung diperiksa tanpa menunggu 

suspect. 

Suspect adalah terduga terinfeksi virus, namun belum terbukti apakah 

positif atau negatif. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan spesimen.  

Jika status pasien menjadi suspect, maka anggota keluarga pasien juga 

dimasukkan ke dalam kelompok pemantauan. 

Pemeriksaan Spesimen 

Dilakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah pasien berstatus 

positif atau negatif Covid-19. 

 

Manajemen 

Penyakit Covid-19 

di Indonesia 

Kalian tidak perlu bingung, 

biarkan dipikirkan oleh ahlinya. 

Sudah ada Kementrian 

Kesehatan beserta jajarannya 

yang siap siaga! 

 

  



 

 

  

C o v i d - 1 9  
R e p o r t  

Tingkat kematian (Fatality Rate) dari Covid-19 menurut kelompok umur. 

 
 
Tingkat kematian berdasarkan status kesehatan, dan jenis kelamin: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 
 

PHBS dan cuci tangan pakai sabun adalah kunci, jaga kesehatan, tidak usah 

bingung berebut masker itu tidak membuatmu terbebas dari penularan. Masker 

hanya untuk yang sakit, kalo kamu timbun lalu yang sakit dan pak dokternya pake 

apa? Jangan nimbun bahan makanan. Kalau stok di pasar pada habis, terus harga2 

jadi mahal bagaimana? Kasian masyarakat kelas bawah tidak mampu beli. 

 Covid-19 bisa sembuh sendiri asal kesehatanmu baik, kamu gausah bingung 

sampai panik. Jangan kemakan hoax, dengerin berita2 dari Kementrian Kesehatan. 

Itu lebih terpercaya. 

 Tingkat kematian Covid-19 ini sangat kecil, 0,2% umur 0-39 tahun.  

Sedangkan rata-rata sebesar 3,4%. Bandingkan dengan flu burung yang mencapai 

60% tingkat kematiannya. Tidak perlu khawatir dan panik, tubuhmu perlu rileks dan 

tenang agar tubuh dapat membentuk antibody dengan baik untuk melawan Covid-

19. 

 Jika merasakan gejala-gejala Covid-19, segera periksakan ke Fasilitas 

Kesehatan terdekat. Mereka akan segera merawatmu kok!  

  



 

 

 

 

 

Terima Kasih 
 

 

 

 

 

 

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Referensi dari penulisan ini berdasarkan hasil kajian, literatur 

jurnal, media massa, dan keilmuan public health di bangku kuliah. Penulis sudah berusaha sebaik mungkin 

menyajikan informasi agar mudah dipahami oleh umum.  Semoga bermanfaat~ 


