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Pembaca setia, 
  Selamat memasuki tahun 2021, meskipun masih dalam situasi pandemi, tahun 
ini semoga menjadi tahun yang tetap memberikan harapan dan sukacita bagi kita semua. 
Rasa syukur terus kami naikkan kepada Tuhan karena RS Panti Wilasa “Dr.Cipto” 
memasuki usi 71 tahun. Penyertaan Tuhan selama 71 tahun melayani masyarakat di 
kota Semarang sangat dirasakan oleh seluruh civitas hospitalia. Semoga RS Panti 
Wilasa “Dr. Cipto” senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Rasa syukur juga 
semakin lengkap tatkala Majalah Kasih juga memasuki usia 15 tahun. Usia yang cukup 
lama bagi pelayanan media komunikasi di RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”. Semoga 
Majalah ini pun juga dapat terus memberkati banyak orang.   
 Pada edisi kali ini, kami telah menyiapkan sajian istimewa. Beberapa artikel 
tentang vaksin Covid 19 menjadi fokus kita. Tulisan maupun artikel pendukung akan 
menemani Anda. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, kenakan masker dan jaga 
jarak. Dan satu lagi tetaplah berdoa.  
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Dr. Daniel Budi Wibowo,M.Kes

Semoga semakin maju di dalam pelayanan, baik mutu 
pelayanan dan pengembangan pelayanannya. Dan tetap 
jadi berkat bagi semua orang. Selamat ulang tahun RS 
Panti Wilasa “Dr. Cipto” dan Majalah Kasih  

Wah... Selamat ulang tahun 
ke 71 tahun RS Panti Wilasa 
“Dr. Cipto” dan Majalah 
Kasih yang ke 15
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Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk 
mengurangi transmisi / penularan 
covid-19,  menurunkan angka 
kesakitan dan kematian akibat 
COVID-19, mencapai kekebalan 
kelompok di masyarakat (herd 
i m m u n i t y )  d a n  m e l i n d u n g i  
masyarakat dari COVID-19 agar tetap 
produktif secara sosial dan ekonomi.
 Menurut Dr. Yoseph Chandra, 
M.Kes, Wakil Direktur Pelayanan 
Medis RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”, 
perlu kita memahami pengertian 
imuniasi dan vaksin supaya kita dapat 
memperoleh gambaran yang jelas 
tentang hal ini. 
 “Imunisasi ialah upaya 
pembentukan kekebalan tubuh 
terhadap suatu penyakit sehingga bila 

terkena penyakit yang sama tidak akan 
sakit atau mengalami sakit ringan .” 
jelas dokter Yoseph.
 Sementara itu, vaksin ialah 
produk antigen yang apabila diberikan 
pada seseorang akan memberikan 
kekebalan spesifik secara aktif 
terhadap penyakit tertentu. “Jadi 
vaksin melatih tubuh untuk kenal, 
lawan dan kebal terhadap penyakit 
virus/bakteri “, tambah dokter yang 
juga menjadi PIC Vaksin Covid 19 di 
RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”.
 
Vaksin Covid 19 di Indonesia 
 Sejak tanggal 14 Pebruari 
sudah ada vaksin covid 19 di 
Indonesia, vaksin covid yang ada saat 
ini adalah Sinovac / Coronavac  yang 
berisi virus covid 19   inaktif. 

Keamanan dan efektifitas vaksin ini 
telah di uji klinis di luar negeri dan 
BPOM sehingga bisa dipakai di 
Indonesia. Di tahap awal, vaksin ini 
diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, 
petugas pelayan publik dan lansia. 
 Lalu secara bertahap akan 
diperluas seiring dengan ketersediaan 
vaksin.Saat ini hasil uji klinis vaksin ini 
boleh diberikan umur diatas 18 
tahun.Untuk anak anak masih dalam 
tahap penelitian .
 Lebih lanjut Dr. Yoseph 
mengungkapkan bahwa walaupun telah 
divaksin tetap diperlukan kepatuhan 
protokol kesehatan 5 M yaitu memakai 
masker dengan benar, menjaga jarak 
dan menjauhi kerumunan, mencuci 
tangan serta mengurangi mobilitas 
karena efikasi vaksin tidak dapat 

I M U N I S A S I  I M U N I S A S I  
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VAKSIN COVID 19
Pemerintah telah menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) sebagai 
bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam 
rentang waktu satu bulan,seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Sampai dengan 
tanggal 17 Maret 2020, sebanyak 1.437.283 kasus konfirmasi COVID-19 telah dilaporkan di 
Indonesia dan tercatat sejumlah 38.915 orang meninggal. Oleh karena itu, perlu segera 
dilakukan intervensi selain  penerapan protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai 
penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi.
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melindung 100 persen orang yang 
telah menerima vaksin.

Vaksin sinovac /coronavac 
 Sebelumnya, pemerintah 
Indonesia telah menetapkan enam 
jenis vaksin yang akan digunakan 
dalam program vaksinasi Covid-19 di 
Indonesia. Enam jenis vaksin itu 
diproduksi oleh enam lembaga 
berbeda,  yai tu  PT Biofarma,  
Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, 
Pfizer-biontech, dan Sinovac Biotech. 
Namun saat ini baru sinovac yang 
digunakan di Indonesia.Vaksin 
Sinovac telah melampaui standar 
minimal 50% yang ditetapkan oleh 
WHO dan FDA. Vaksin ini juga sudah 
mendapatkan izin penggunaan darurat 
atau emergency use of authorization 
(EUA) dari BPOM, serta sertifikasi 
halal dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI).
 Setelah disuntikkan, virus 
yang tidak aktif pada vaksin ini akan 
memicu sistem kekebalan tubuh untuk 
menghasilkan antibodi yang dapat 
melawan virus Corona secara spesifik. 
Dengan begitu, jika sewaktu-waktu 
tubuh terserang virus Corona, sudah 
ada antibodi yang bisa melawannya 
dan mencegah terjadinya penyakit.
 “Kemungkinan terjadinya 
infeksi atau penyakit COVID-19 yang 
bergejala pada orang yang sudah 
divaksinasi dengan vaksin Sinovac 
bisa turun sebesar 65%”, ungkap Dr. 
Yoseph.

 Sebagai ilustrasi, jika tadinya 
ada 9 juta orang yang bisa terinfeksi 
dan masuk rumah sakit karena 
COVID-19, setelah pemberian vaksin 
ini jumlahnya bisa berkurang menjadi 
hanya 3 juta orang. Sementara pada 
skala individu, risiko orang yang 
sudah divaksin akan menjadi 3 kali 
lebih rendah untuk mengalami sakit 
karena COVID-19.
 Vaksin ini juga dinilai aman, 
sebab efek samping yang bisa muncul 
hanya bersifat ringan dan sementara, 
misalnya nyeri di lokasi penyuntikan, 
nyeri otot, dan sakit kepala. Efek 
samping yang paling banyak terjadi 
adalah nyeri di lokasi penyuntikan dan 
rata-rata hilang dalam 3 hari. Vaksin 
COVID-19 Sinovac, 0,5 ml per dosis. 
Diperlukan 2x penyuntikan dengan  
jarak waktu penyuntikannya  selama 
14-28  hari. 

Rekomendasi PAPDI  tentang 
Pemberian Vaksinasi COVID-19 
(Sinovac/Coronavac) pada pasien 
dengan  Penyaki t  Penyer ta /  
Komorbid
1) Untuk individu dengan komorbid, 

maka kriteria berikut merupakan 
keadaan yang belum layak untuk 
dilakukan vaksinasi Coronavac:
A. Reaksi alergi berupa anafilaksis 

dan reaksi alergi berat akibat 
vaks in  Coronavac  dos is  
pertama ataupun akibat dari 
komponen yang sama yang 
te rkandung pada  vaks in  
Coronavac.

B. Penyakit autoimun sistemik, 
s e p e r t i  S y s t e m i c  L u p u s  
Erythematosus (SLE), Sjogren, 
Rheumatoid Arthritis, Vaskulitis. 
Khusus untuk tiroid autoimun, 
penyakit autoimun hematologi 
dan inflammatory bowel disease 
(IBD) layak vaksinasi selama 
remisi dan terkontrol, konsulkan 
dengan dokter di bidang terkait.

C. Individu yang sedang mengalami 
infeksi akut. Jika infeksinya 
sudah teratasi maka dapat 
dilakukan vaksinasi Coronavac. 
Pada infeksi TB, pengobatan 
OAT perlu minimal 2 minggu 
untuk layak vaksinasi.

D. Kanker darah, kanker tumor 
padat, kelainan darah seperti 
talasemia, imunohematologi, 
hemofilia, gangguan koagulasi 
maka kelayakan dari individu 
dengan kondisi ini ditentukan 
oleh dokter ahli di bidang terkait, 
konsulkan terlebih dahulu 
sebelum pemberian vaksin 
Coronavac.

E. Individu yang menggunakan obat 
imunosupresan, sitostatika dan 
radioterapi.

F. Penyakit kronik (seperti PPOK 
dan asma, penyakit jantung, 
penyakit metabolik, hipertensi, 
gangguan ginjal) yang sedang 
dalam kondisi akut atau yang 
belum terkendali

2). Kondisi yang berada diluar kriteria 
diatas, maka layak untuk diberikan 
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vaksin Coronavac.
3). Penyintas COVID-19 jika sudah 

sembuh minimal 3 bulan, maka 
layak diberikan vaksin COVID-19.

4). Untuk individu dengan usia >59 
tahun, kelayakan vaksinasi  
Coronavac ditentukan oleh kondisi 
frailty (kerapuhan) dari individu 
tersebut yang diperoleh dari 
kuesioner RAPUH (keterangan 
dibawah). Jika nilai yang diperoleh 
diatas 2, maka individu tersebut 
belum layak untuk dilakukan 
vaksinasi Coronavac.

Kuesioner RAPUH
Penapisan Sindrom Kerapuhan / 
Kerentaan / Frailty (ICD Code : R54) -
Adaptasi dan validasi kuesioner 
FRAIL
1. R = Resistensi (Resistance)
● Dengan diri sendiri atau tanpa 
bantuan alat, apakah anda mengalami 
kesulitan untuk naik 10 anak tangga 
dan tanpa istirahat diantaranya?
Skor 1 = Ya, 0 = Tidak

2. A = Aktifitas (Fatigue)
● Seberapa sering dalam 4 minggu ada 
merasa kelelahan?
1: Sepanjang waktu
2: Sebagian besar waktu
3: Kadang – kadang
4: Jarang
Bila jawab 1 atau 2 skor = 1 dan selain 
itu skor = 0

3. P = penyakit lebih dari 4 

(Illnesses)
● Partisipan ditanya, apakah dokter 
pernah mengatakan kepada anda 
tentang penyakit anda (11 penyakit 
utama: hipertensi, diabetes, kanker 
(selain kanker kulit kecil), penyakit 
paru kronis, serangan jantung, gagal 
jantung kongestif, nyeri dada, asma, 
nyeri sendi, stroke dan penyakit 
ginjal)?
Bila jawaban jumlah total penyakit 
skor yang tercatat 0-4 penyakit = 0 dan 
5-11 penyakit = 1

4. Usaha berjalan : (Ambulatory)
● Dengan diri sendiri dan tanpa 
bantuan, apakah anda mengalami 
kesulitan berjalan kira – kira sejauh 
100 sampai 200 meter?
Skor Ya = 1, dan Tidak = 0

5. H = Hilangnya berat badan : (Loss of 
Weight)
● Berapa berat badan saudara dengan 
mengenakan baju tanpa alas kaki saat 
ini?
● Satu tahun yang lalu, berapa berat 
badan anda dengan mengenakan baju 
tanpa alas kaki?
� Keterangan perhitungan berat 
badan dalam persen : [(berat badan 1 
tahun yang lalu – berat badan 
sekarang)/Berat badan satu tahun 
lalu)]x 100%
� Bila hasil  >5% (mewakili  
kehilangan berat badan 5%) diberi 
skor 1 
Intepretasi : Skor 1-2 : Pre-Frail 

(Pra-Rapuh). Skor >2 : Frail 
(Rapuh/Renta)

Penutup
Vaksinasi covid 19 sangat dibutuhkan 
didalam mengatasi pandemi covid 19 
selain tetap melakukan protokol 
kesehatan.saat ini masih nakes, pelayan  
publik dan lansia yang menjadi 
prioritas program vaksinasi. vaksin 
yang ada sampai saat  ini adalah 
sinovac/coronavac, dg 2x dosis 
penyuntikan selama 14-28 hari. Untuk 
mengetahui apakah  pasien lansia  
layak imunisasi  persatuan ahli 
penyakit dalam telah  mengeluarkan  
rekomendasi dan kusioner rapuh. 
Untuk kota semarang pendaftaran 
vaksin sasaran lansia   bisa 
mendaftarkan di link sebagai berikut : 
http://smg.city/vaksinlansia .RS Panti 
Wilasa ”Dr. cipto” bisa melayani 
vaksinasi untuk lansia setelah 
mendapatkan data dari link Dinas 
Kesehatan Kota dan persediaan vaksin 
masih tersedia .

Oleh : dr. Yoseph Chandra,M.Kes, 

Kasih  Edisi 65/Th.XV/Jan-Mar 2021
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 Para tenaga medis dan scientist 
berusaha dan berlomba-lomba menekan 
angka kematian ini. Mulai dari usaha 
preventif dengan 3M yang digaung-
gaungkan oleh pemerintah, penelitian obat 
baru, dan penelitian tentang vaksin kian 
marak dilakukan. Sejauh ini belum ada 
obat yang dinilai efektif dalam melawan 
covid-19 ini. 
 Pengembangan vaksin yang 
dahulu dinilai tidak mungkin selesai 
dalam jangka waktu kurang dari 10 tahun, 
kini sudah berhasil dibuat dalam kurun 
waktu 1 tahun. Namun lagi-lagi setelah 
vaksin Covid-19 ini ditemukan, para 
penganut  paham konspirasi  dan 
masyarakat awam kian mempertanyakan 
keabsahan vaksin ini. Beberapa golongan 
yang gemar mengapresiasi kemajuan 
teknologi dengan pikiran terbuka, tentu 
menganggap bahwa vaksin ini merupakan 
suatu terobosan. Lain halnya dengan 
mereka yang masih seperti katak dalam 
tempurung dan lebih konservatif. 

P e m i k i r a n  
t e n t a n g  
k o n s p i r a s i ,  
rekayasa  e l i t  
g l o b a l ,  d a n  
s e g a l a  t e o r i  
" c o c o k - l o g i "  
l e b i h  m a s u k  
dalam logika dan 
s e m a k i n  
m e n j a d i - j a d i  

untuk "dinikmati". Apa saja sih 
pernyataan yang sering dipertanyakan 
oleh mereka dan bagaimana dengan 
faktanya, yuk mari kita bahas..

1. Vaksin Pfizer dan Moderna itu isinya 
mRNA sehingga bisa mengubah DNA 
manusia bila diinjeksikan, bahkan 
berpotensi memicu kanker
 P f i z e r  d a n  M o d e r n a  
mengembangkan vaksin dengan teknik 
terbaru yang dikenalkan kepada dunia 
melalui pembuatan vaksin Covid-19 ini. 
Vaksin memiliki tujuan akhir agar tubuh 
kita dapat mengenali kuman jahat yang 
masuk ke dalam tubuh manusia. Caranya 
adalah dengan mengenalkan terlebih 
dahulu si kuman jahat ke sel-sel di dalam 
tubuh kita agar sebelum kuman tersebut 
datang, tubuh kita sudah menyiapkan 
" t en ta ra - t en ta ra"  t e r l a t ih  un tuk  
menghadapinya.  Teknik pengenalan 
vaksin paling "jadul" yang terlebih dahulu 
ditemukan adalah dengan "melemahkan" 

kuman jahat dan memasukannya ke dalam 
tubuh manusia. Vaksin jenis ini contohnya 
adalah vaksin polio. Namun hal yang tidak 
diinginkan dari metode ini pernah terjadi 
di Afrika, dimana kuman polio yang 
dilemahkan tersebut menjadi "kuat" 
kembali setelah dikeluarkan dari tubuh 
anak yang divaksin polio. Alhasil terjadi 
wabah polio kembali yang menyebabkan 
angka polio kembali naik. 

 Berkaca dari hal ini, para 
ilmuwan tidak kehilangan akal. Mereka 
menciptakan metode vaksinasi baru yang 
membuat kuman tersebut dimatikan 
terlebih dahulu. Metode ini dinilai lebih 
aman karena sang kuman sudah mati dan 
tidak akan bisa hidup kembali. Salah satu 
bentuk vaksin covid-19 yang memakai 
metode ini adalah vaksin Sinovac yang 
kini menjadi salah satu vaksin yang 
diandalkan pemerintah Indonesia untuk 
menghambat laju kematian covid-19. 
Walaupun efektivitasnya tidak setinggi 
yang digadang-gadangkan oleh vaksin 

 Sudah genap 1 tahun lebih pandemi Covid-19 menyerang dunia. Penyakit baru ini masih 
menyisakan tanda tanya, terlebih lagi ketika tingkat kematian yang katanya hanya "2% saja" 
sudah berhasil membuat dunia kocar kacir. Tercatat sudah 2 juta nyawa manusia terengut akibat 
keganasan dari virus ini hingga awal Januari 2021. 

VAKSIN COVID-19
GIMANA SIH FAKTANYA ??

* dr. Hary Pribadi, dokter fulltime * dr. Hary Pribadi, dokter fulltime 
RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” yang RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” yang 
saat ini tengah menempuh saat ini tengah menempuh 
pendidikan spesialis.pendidikan spesialis.

* dr. Hary Pribadi, dokter fulltime 
RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” yang 
saat ini tengah menempuh 
pendidikan spesialis.

Ngobrolin



ARTIKEL

05

m e r k  l a i n ,  n a m u n  p e m e r i n t a h  
mengganggap vaksin ini paling cocok 
untuk diberikan pada tahap awal karena 
dinilai efek sampingnya paling rendah dan 
paling aman. 
 Lalu keluarlah teknik terkini 
yang diadaptasi oleh perusahaan Pfizer 
dan Moderna, yaitu menciptakan vaksin 
yang mengenalkan tubuh kita terhadap 
kuman lewat "blueprint/ cetak biru" dari 
kuman tersebut. 

 Blueprint tersebut tersimpan 
dalam bentuk mRNA, sehingga mRNA 
inilah yang disuntikkan ke dalam tubuh 
kita. Teknik ini awalnya dinilai cukup 
aman karena tidak ada virus yang 
disuntikkan ke dalam tubuh manusia. 
Namun laporan setelah vaksinasi ini 
diberikan di berbagai belahan dunia 
ternyata tidak semanis itu. Beberapa 
pasien yang disuntikan vaksin jenis baru 
ini ternyata timbul gejala alergi yang 
ditengarai disebabkan oleh komponen 
pembawa dari vaksin ini. Teknik ini juga 
dikonspirasikan akan menyelipkan 
mRNA tersebut ke dalam DNA tubuh 
manusia. Namun hal ini tidak mungkin 
terjadi dikarenakan mRNA dari vaksin 
tersebut tidak dapat menembus inti sel 
dimana terdapat DNA manusia berada, 
dan untuk menyelip ke dalam DNA 
manusia pun tidak semudah itu "ferguso". 
Hal ini dikarenakan  mRNA vaksin 
tersebut berbeda secara struktur dan 
molekul kimiawi dengan DNA genom 
manusia. Jadi hingga saat ini tidak perlu 

dikhawatirkan 
bahwa mutasi 
b isa  te r jadi  
p a s c a  
v a k s i n a s i  
dengan teknik 
m R N A i n i ,  
b a i k  y a n g  
menimbulkan 
k a n k e r  
m a u p u n  
membuat anda 
bermutasi.

2.  Vaksin Sinovac yang menyuntikan 
virus yang dilemahkan tidak boleh 
diberikan pada orang dengan kondisi 
imun yang turun, kanker, HIV, dan 
penyakit komorbid lainnya, karena 
kekebalan tubuh pasien ini tidak akan 
b i sa  mengalahkan v irus  yang  
dilemahkan tersebut, alhasil malah 
akan menjadikan orang tersebut 
bergejala covid-19 yang lebih berat!
 Hal ini pun tidak benar adanya. 
Vaksin Sinovac bukan merupakan virus 
yang dilemahkan, namun virus yang 
dimatikan dan tidak berbahaya. Jadi tidak 
mungkin virus tersebut akan menjadi 
ganas kembali dan membuat kita yang 
pasca divaksinasi menderita covid-19. 
Yang paling mungkin terjadi adalah tubuh 
kita tidak menimbulkan respon antibodi 
atau gagal membentuk "tentara" yang siap 
untuk menghadapi virus Covid-19 ketika 
mereka menyerang tubuh kita. Mengapa 
pada tahap awal vaksinasi Covid-19 
golongan yang memiliki penyakit 
penyerta dan kondisi kekebalan tubuh 
rentan tidak dimasukan ke dalam target 
vaksinasi? Itu dikarenakan pada tahap 
awal ini uji klinis Sinovac belum 

m e m b e r i k a n  
"lampu hijau" bila 
diberikan terhadap 
golongan tersebut. 
Sinovac memakai 
pasien penerima 
v a k s i n  d e n g a n  
rentang usia 18-59 
tahun  dan tidak 
memiliki penyakit 
penyerta maupun 
g a n g g u a n  
kekebalan tubuh 
pada saat uji klinis 
pertama mereka, 
d a n  h a l  i n i  
menunjukan hasil 

yang baik dan aman. Sehingga pemerintah 
Indonesia dan BPOM menyetujui untuk 
pemakaian pada rentang kelompok usia 
dan tanpa penyakit penyerta. Penelitian di 
Brazil menggunakan subjek penelitian 
usia > 60 tahun dan penelitian ini masih 
berlangsung, sehingga tidak tertutup 
kemungkinan bila hasilnya baik untuk 
kedepannya vaksin Sinovac dapat 
diberikan pada orang golongan tersebut.

3. Vaksin yang ada sekarang tidak akan 
efektif dengan mutan covid, sehingga 
tidak ada gunanya untuk di vaksin saat 
ini!
 Hal inilah yang masih menjadi 
tantangan terberat untuk para scientist 
dalam hal mengembangkan vaksin. Virus 

sangat mudah bermutasi sehingga bisa saja 
vaksin yang kita buat tidak akan bisa 
menghadapi vaksin yang telah bermutasi 
dan berubah strukturnya sama sekali. Hal 
inilah yang terjadi pada beberapa vaksin flu 
yang dinilai memiliki efektivitas rendah. 
Karena itu bila anda divaksin flu pada tahun 
ini belum tentu vaksin tersebut bisa efektif 
bekerja melawan virus flu yang akan datang 
pada 1 tahun kemudian. Namun ada kabar 
baiknya covid-19 ini bermutasi tidak 
secepat virus flu dan mutasi yang terjadi 
saat ini hanya mutasi yang cenderung tidak 
terlalu signifikan. Mutasi terberat yang 
timbul saat ini adalah mutasi pada "spike" 
protein yang berperan sebagai "kunci" 
untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia. 
Mutasi inilah yang mengakibatkan covid-
19 variant mutasi di Inggris memiliki 
potensi menular 70% lebih cepat 
dibandingkan covid-19 generasi Wuhan 
sebelumnya. Namun kabar baiknya gejala 
kl inis  dan angka kematian yang 
ditimbulkan ternyata tidak berubah drastis. 
Pfizer sudah menyatakan bahwa vaksin 
mereka tetap efektif terhadap salah satu 
mutasi covid-19 yaitu N501Y, dan teknik 
mRNA mereka memungkinkan jenis 
vaksin mereka dapat disesuaikan dengan 
cepat terhadap mutasi virus Covid-19. 
 Lalu apa yang dapat kita lakukan 
untuk mencegah virus Covid-19 ini 
bermutasi? Semakin banyak orang yang 
tertular maka covid-19 ini akan semakin 
mudah bermutasi. Virus sebetulnya tidak 
bergerak, namun manusialah yang 
bergerak. Oleh karena itu menjaga jarak, 
memakai masker dan mencuci tangan 
adalah strategi paling efektif selagi kita 
semua menanti vaksinasi. Indonesia 
memperkirakan bahwa proses vaksinasi ini 
berlangsung selama 15 bulan dan itu 
merupakan waktu yang cukup lama dan 
"sangat cukup" untuk virus seperti Covid-
19 bermutasi bila proses penularan ini tidak 
terkontrol dengan baik. Setelah divaksin 
pun seyogyanya kita tetap menerapkan 
protokol kesehatan dikarenakan tubuh kita 
perlu waktu untuk membentuk antibodi. 
Hal ini juga yang perlu diingat dimana 
ketika anda sudah divaksin anda bukan 
menjadi kebal langsung seperti ironman. n  
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Apa itu vaksin dan imunisasi? 
Vaksin adalah produk biologi yang bila 
diberikan kepada seseorang akan 
menimbulkan kekebalan spesifik secara 
aktif terhadap penyakit tertentu. Proses 
pemberian vaksin disebut vaksinasi. 
Sedangkan, imunisasi merupakan 
proses dalam tubuh agar seseorang 
memiliki kekebalan terhadap suatu 
penyakit. Imunisasi terbagi menjadi 
aktif dan pasif. Vaksinasi termasuk 
dalam imunisasi aktif sebagai upaya 
memicu tubuh mengeluarkan antibodi 
terhadap penyakit tertentu. Selain 
imunisasi, pembentukan kekebalan 
tubuh manusia terhadap infeksi juga 
dapat dicapai melalui menderita 
langsung penyakit tersebut. Tentunya 
tidak ada yang mau dong kalau harus 
sakit dulu untuk mendapat kekebalan ?

Apakah isi dari vaksin COVID-19 dan 
bagaimana cara kerjanya ?
Ada beberapa tipe vaksin, yaitu : 
1. Inactivated virus vaccines (vaksin 

yang mengandung virus yang 
sudah dimatikan)

2. Virus-like particle vaccines 
(vaksin yang menggunakan 
partikel mirip virus)

3. Protein subunit vaccines (vaksin 
yang hanya mengandung sebagian 
komponen virus yang diharapkan 
dapat merangsang pembentukan 
respon kekebalan)

4. Virus-vectored vaccines (vaksin 
yang  memanfaa tkan  v i rus  
pembawa yang tidak dapat ber-
rep l ikas i  dan  t idak  dapat  
menyebabkan penyakit)

5. DNA and mRNA vaccines (vaksin 
yang memanfaatkan materi 
genetik virus)

6. Live-attenuated virus vaccines 
(vaks in  v i rus  h idup yang 
dilemahkan sehingga tidak bisa 
menginfeksi dan tidak bisa ber-
reproduksi). 

Berikut beberapa jenis vaksin  COVID-

19 yang akan beredar :
 Vaksin COVID-19 membantu 
tubuh kita membangun kekebalan 
terhadap virus COVID-19. Tipe vaksin 

yang berbeda juga bekerja dengan cara 
yang berbeda, tapi seluruh tipe vaksin 
akan meninggalkan memori pada sel 
tertentu di tubuh kita sehingga mereka 
akan mengingat cara menghadapi virus 
ini dimasa depan. Biasanya diperlukan 
beberapa minggu sampai tubuh kita 
memiliki memori tersebut setelah 
divaksinasi. Oleh karena itu mereka 
yang divaksin tetap diminta untuk 
disiplin dengan protokol kesehatan 
meskipun sudah menerima vaksinasi.

Masih banyak orang yang enggan dan ragu untuk menerima vaksin COVID-19. 
Seperti pepatah “tak kenal maka tak sayang”, yuk mari kita belajar lebih lanjut 
tentang vaksin ini. 

AKU SUDAH DIVAKSINASI COVID-19, 

KALAU KAMU ?
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Bagaimana Efikasi Vaksin COVID-
19?
 Untuk menjamin keamanan 
dan kelaikan suatu vaksin, para 
pengembang vaksin menjalankan 
beberapa tahap uji klinis sebelum vaksin 
tersebut diberikan kepada masyarakat 
luas. Efikasi vaksin adalah tingkat 
kemanjuran vaksin dalam melawan 
suatu penyakit pada orang yang sudah 
divaksinasi saat tahap uji klinis. 
Ilmuwan dapat menghitung efikasi 
vaksin dengan membandingkan 
penurunan penyakit antara kelompok 
yang sudah divaksinasi dengan yang 
tidak divaksinasi pada saat uji klinis. 
 Tingkat efikasi vaksin Sinovac 
di Indonesia 65,3% , artinya vaksin 
dapat menurunkan 65,3% COVID-
19 bergejala pada kelompok yang 
divaksin dibandingkan dengan 
kelompok yang menerima plasebo 
(yang tidak divaksin). Di Turki dan 
Brazil, efikasi vaksin Sinovac sebesar 
91,25% dan 78%. Mengapa bisa 
berbeda? Hasil suatu penelitian memang 
bisa berbeda bila dilakukan di tempat 
dan waktu yang tidak sama, meskipun 
menggunakan jenis vaksin yang sama. 
Perbedaan tersebut dapat disebabkan 
oleh jumlah dan karakter individu yang 
mengikuti penelitian tersebut serta 
paparan virus pada populasi tersebut. 

Apakah Vaksin COVID-19 Aman ?
 Program vaksinasi COVID-19 
saat ini  menggunakan vaksin produksi 
Sinovac, bekerja sama dengan PT Bio 
Farma. telah resmi kantongi izin 
penggunaan darurat/ Emergency Use 
Authorization (EUA) dari Badan 
POM.). Sesuai panduan World Health 
Organization (WHO) dalam pemberian 
persetujuan EUA untuk vaksin COVID-
19 (Considerations for Evaluation of 
COVID-19 Vaccines), yaitu memiliki 
minimal data hasil pemantauan 
keamanan dan khasiat/efikasi selama 3 
bulan pada uji klinik fase 3, dengan 
efikasi vaksin minimal 50%, maka 
Vaksin CoronaVac ini memenuhi 
persyaratan EUA. 

Efek Samping dari Vaksin COVID-19 
?
Efek samping lokal contohnya 
kemerahan, nyeri di tempat suntikan, 
bengkak. Efek samping sistemik 
contohnya sakit kepala, pegel linu, ada 
juga yang suhunya naik tetapi tidak 
tinggi. Efek samping ini umumnya 
membaik sendiri. 
Efek samping berat (yang jarang terjadi) 
semisal reaksi alergi dan syok (hal inilah 
yang menjadi alasan penerima vaksin 
diminta untuk tetap berada di lokasi 
pemberian vaksin selama sekitar 30 
menit setelah vaksinasi).

Apakah Vaksin akan Menjadikan 
Penerimanya Positif COVID-19 ?
 Tidak, karena vaksin bukanlah 
virus yang aktif yang bisa menimbulkan 
penyakit. Hal ini harus dijelaskan 
dengan baik agar tidak terjadi 
kesalahpahaman. Ketika seseorang 
sudah divaksin dan badannya sudah 
membentuk antibodi maka biasanya saat 
d iper iksa  rap id  an t ibodi  akan  
memberikan hasil yang reaktif.

Sudah Mendapat Vaksin, Kok Masih 
Bisa Terkena COVID-19?
 Akhir-akhir ini muncul berita 
mengenai pejabat publik yang sudah 
diberikan vaksin Covid-19, namun tetap 
bisa terkena Covid-19. Berita tersebut 
menimbulkan keraguan pada sebagian 
kalangan masyarakat mengenai manfaat 
dari vaksin Covid-19 yang sedang 
diberikan kepada masyarakat Indonesia.

Jadi mengapa masih bisa terkena Covid-
19 padahal sudah divaksinasi?
Vaksin CoronaVac Sinovac ini  
membutuhkan 2 dosis yang disuntikkan 
dalam interval 2 minggu (14 hari). Dosis 
pertama tujuannya untuk memicu 
respons kekebalan awal, sedangkan 
dosis kedua (booster) untuk menguatkan 
respons imun yang telah terbentuk 
sebelumnya. Antibodi akan optimal 
setelah 14-28 hari dari suntikan kedua 

dilakukan. Saat seseorang dinyatakan 
positif setelah vaksinasi, itu artinya saat 
divaksinasi seseorang tersebut sudah 
terpapar/terinfeksi COVID-19 dan 
sedang dalam masa inkubasi.

Tingkat efikasi vaksin Sinovac di 
Indonesia 65,3%. Efikasi vaksin Sinovac 
untuk mencegah terjadinya COVID-19 
bergejala. Namun sampai saat ini belum 
diketahui secara pasti kemampuan vaksin 
Sinovac mencegah kasus COVID-19 
a s i m p t o m a t i k  ( t a n p a  g e j a l a ) .  
Kemampuan vaksin Sinovac untuk 
mencegah seseorang tertular dan 
menularkan COVID-19 juga belum 
diketahui pasti. 
Kalau begitu, apakah artinya vaksin 
Sinovac tetap bermanfaat ? jawabannya 
adalah Ya, tetap bermanfaat. Vaksin ini 
memiliki efikasi 65,3% untuk mencegah 
COVID-19 bergejala, 83,7% untuk 
mencegah COVID-19 yang butuh 
penanganan medis, dan efikasi 100% 
untuk mencegah rawat inap, sakit berat, 
dan meninggal dunia akibat COVID-19. 
Protokol kesehatan tetap harus dilakukan 
meskipun sudah vaksin. Sebab, belum 
ada bukti kuat vaksin bisa mencegah 
seseorang tertular (terinfeksi) dan 
menularkan COVID-19. Meskipun 
mencegah COVID-19 bergejala, orang 
yang sudah divaksin tetap berpotensi 
terinfeksi dan menularkan ke orang lain. 
Oleh karena itu protokol kesehatan tetap 
harus dilakukan oleh orang yang sudah 
diberikan vaksin COVID-19. 

Ingat, adanya program vaksinasi yang 
telah berjalan saat ini, tak lantas membuat 
kita lengah menjalankan protokol 
kesehatan. Sebaliknya, proses vaksinasi 
harus paralel dengan pelaksanaan 3M dan 
3T. Jaga diri dan jaga keluarga kita!

Referensi :
-Buku Saku #infovaksin, Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia
-Infografis Vaksin, Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia
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Dengan  t e t ap  be rupaya  
mencegah penularan virus corona, tetapi 
juga tetap dapat berinteraksi dengan 
sesama, tetap masih bisa bekerja, 
sekolah, dan beribadah, maka kita harus 
merubah tatanan kehidupan untuk 
masuk dalam “era normal baru”.  

Apa itu normal baru (new 
normal)? Ada beberapa definisi yang 
bisa kita pakai untuk menjelaskan 
normal baru. Menurut Pemerintah 
Indonesia new normal adalah tatanan 
baru untuk beradaptasi dengan COVID-
19. Tetapi Normal Baru juga bisa 
diartikan sebagai perubahan perilaku 
untuk tetap menjalankan aktivitas 
normal namun dengan ditambah 
menerapkan protokol kesehatan guna 
mencegah terjadinya penularan Covid-
19. Normal Baru juga bisa dipandang 
sebagai penyesuaian agar pengendalian 
dan pencegahan Covid-19 tertangani 
dengan baik.

Apapun definisi yang diajukan, 
tujuannya adalah agar kita bisa 
beraktifitas sesuai dengan status, 
pekerjaan dan tugas kita tetapi tetap 

menjaga agar tidak tertular dan tidak 
menularkan virus penyebab covid-19. 
Namun lebih dari itu, sebaiknya  kita 
lihat sisi positip dari pandemi dan  
normal baru yang diterapkan negara 
kita. Walaupun memang ada sisi negatip 
yang bisa terjadi dengan kebijakan 
normal baru ini. 

Dengan era new normal, kita 
dituntut untuk membiasakan hidup 
sehat: rajin cuci tangan, makan makanan 
bergizi, istirahat cukup, memakai 
masker, menjaga jarak, mengurangi 
kontak fisik dan menghindari pertemuan 
dengan banyak orang, atau kerumunan. 
Bekerja dari rumah, sekolahpun juga 
dari rumah secara daring. 

Namun kebiasaan baru yang 
selama ini dilakukan, tidak bisa 
dielakkan juga membawa anak kepada 
keadaan yang berlebihan dalam 
kegiatan tertentu. Anak sekolah yang 
belum bisa mendapatkan pendidikan 
secara tatap muka, harus menggunakan 
handphone atau komputer, sehingga 
“screen time”; waktu paparan terhadap 
layar handphone, ipad, laptop ataupun 

komputer semakin panjang. Ini karena 
tugas sekolah, dan semua pembelajaran 
disampaikan melaluinya. Akibatnya 
“screen time”, dengan “near vision” 
pada anak anak tidak bisa dihindari akan 
bertambah lama. Dua hal ini akan 
be rpo tens i  menyebabkan  anak  
menderita rabun jauh dan bagi yang 
sudah memakai kaca mata minus, akan 
berpotensi menambah minusnya. 

Pada situasi seperti saat ini, 
peran orang tua sangat besar untuk 
mengatur atau membatasi “screen time” 
anak demi menjaga kesehatan matanya. 
Usia anak sangat penting untuk 
diperhatikan. Ikatan Dokter Anak 
Indonesia (IDAI) sangat memperhatikan 
masalah ini, sehingga dibuatlah 
rekomendasi dalam kaitannya dengan 
'screen time' ini. Untuk anak usia kurang 
dari 2 tahun tidak dianjurkan sama sekali 
terpajan screen. Jadi hindarilah 
memberikan mainan handphone/gadget 
lain pada anak kelompok usia ini. Umur 
2-6 tahun: sebaiknya tidak lebih dari 1 
jam per hari. Umur 6-12 tahun tidak 
lebih dari 1-1,5 jam perhari. Umur 12-18 

HIDUP DI ERA NORMAL BARU 
Apa yang perlu diperhatikan orang tua ?

Sampai akhir bulan Februari  2021 pandemi Covid-19  di negara kita sudah berjalan genap satu 
tahun. Memang  semua negara di dunia terdampak olehnya. Tak luput juga negara kita tercinta, 
Indonesia. Semua kota bahkan sampai desa terdampak oleh  pandemi Covid-19 ini.  Satu tahun tentu 
terasa sebagai waktu yang sangat lama untuk tidak berinteraksi dengan “wajar” bersama sanak dan 
teman; sebagai konsekuensi adanya protokol kesehatan yang harus ditaati demi mencegah penyebaran 
dan penularan virus corona. Ketika harus pergi ke pasar, ke mall, ke tempat pernikahan, bisa jadi terasa 
tidak nyaman.  Jaga jarak, tidak bisa bersalaman, apalagi cipika-cipiki, sangat tidak dianjurkan, kalau 
tidak boleh dikatakan dilarang. 

Kasih  Edisi 65/Th.XV/Jan-Mar 2021



09

Artikel

tahun tidak lebih dari 2 jam 
perhari. 

Selain itu harus ada selingan 
waktu untuk istirahat. Bagaimana 
caranya? Kita bisa pakai aturan: 
20—20—20, yang artinya:  setiap 20 
menit menatap screen; harus istirahat 
selama 20 detik untuk melihat jauh 
dengan jarak minimal 20 feet (=6 meter) 
yaitu jarak penglihatan jauh yang 
dibutuhkan selama isrirahat. 

Bagi anak yang memang sudah 
minus dan sudah pakai kaca mata, harus 
selalu dipakai ketika berada di depan 
layar, jangan di lepas untuk mencegah 
cenderung mendekat berlebihan ke arah 
layar. Jarak mata ke layar yang baik 
adalah 30-50 cm. Jangan kurang dari 
itu. Cahaya sekitar juga penting untuk 
diperhatikan. Sebaiknya tidak terlalu 
redup tetapi juga tidak terlalu terang. 
Akan lebih baik juga, anak anak diberi 
kesempatan bermain dengan suasana 
hijau, di halaman atau taman misalnya, 
sehingga “green time” lebih banyak 
atau paling tidak seimbang dengan 
“screen time” dalam kesehariannya.

Permasalahan lain dalam 
penggunaan gadget adalah risiko 
terpaparnya anak melalui internet 
dengan konten orang dewasa atau bisa 
juga menjadi korban kekerasan maupun 
cyber-bullying dan akses informasi 
t a n p a  s e n s o r.  J a d i  a l a n g k a h  
bijaksananya kalau kita atur setting 
internet di rumah agar konten dewasa 
tidak bisa diakses anak.

Karena selama new normal 
banyak aktifitas dilakukan di rumah, 
ada efek positip yang bisa dirasakan. 
Kualitas dan kuantitas waktu bersama 
keluarga tentu pasti meningkat. 
Demikian juga dalam hal kebiasaan 
makan keluarga. Banyak keluarga 
memprioritaskan makan di rumah, 
mengurangi makan di luar, dan menjadi 
lebih sering memasak di rumah. Juga 
keterlibatan orang tua dalam mendidik 
anak di rumah. 

Namun di samping itu ada efek 
negatip yang bisa timbul: kebosanan, 
stres, berkurangnya aktifitas fisik 
bersama teman, perubahan rutinitas 
sehari-hari seperti perubahan jam 
bangun tidur, kebiasaan mandi dan 
kebiasaan makan yang salah, sehingga 
berpotensi meningkatkan gaya hidup 
menetap dan obesitas. 

Bagi para guru dan murid 
sekolah, t idak bisa dipungkiri  
pembelajaran jarak jauh secara daring 
masih terasa menantang dan banyak 
kendala yang harus dicarikan jalan 
keluar. Hilangnya waktu belajar dalam 
periode yang cukup lama bisa membuat 
banyak murid gagal memenuhi standar 
pengetahuan dan kompetensi yang 
perlu diraih untuk tingkat kelasnya.

Bagaimana dengan Imunisasi ? 
Imunisasi harus tetap jalan untuk 
melindungi anak dari penyakit yang 
dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau 
terpaksa sudah tertunda, sebaiknya 
tidak boleh lebih dari 4 minggu. Jadi 
kalau sudah terlambat, sebaiknya 
segera untuk diberikan. Apalagi pada 
anak usia 18 bulan ke bawah. Sebaiknya 
jangan sampai terlambat. Karena kalau 
imunisasi terlambat atau bahkan lalu 
lupa tidak diteruskan, anak berisiko 
tidak punya kekebalan terhadap 
penyakit yang sebetulnya bisa dicegah 
dengan imunisasi. Secara sosial, dalam 
jangka panjang akan berpotensi 
terjadinya lonjakan penyakit, bahkan 
wabah penyakit yang sebelumnya 
berhasil diminimalkan atau sudah bisa  
d i t e k a n  k e j a d i a n n y a  d e n g a n  
keberhasilan imunisasi. 

Untuk para remaja, dalam hal 
kebutuhan pemenuhan istirahat yang 
cukup, juga perlu diperhatikan. Untuk 
anak, sebaiknya bisa menjalani tidur 
berkualitas selama 8-10 jam perhari. 
Bagaimana dengan tidur siang? Bagi 
anak remaja, sebaiknya batasi tidur 
siang hanya 30 menit. 

S e b a l i k n y a ,  d a l a m  h a l  

beraktifitas fisik, tidak ada salahnya 
untuk bermain di lingkungan rumah 
atau halaman setiap hari dengan tetap 
menjaga protokol kesehatan. Juga anak 
bisa dilibatkan dalam aktifitas rumah 
tangga sehari-hari sesuai usia anak. 

Semua negara merasakan 
bahwa pandemi ini banyak memberikan 
dampak pada hampir semua aspek 
kehidupan. Apalagi dalam hal ekonomi. 
Banyak keluarga mengalami pelemahan 
ekonomi, pendapatan orang tua secara 
drastis menurun, daya beli menurun, 
kemampuan untuk menyediakan asupan 
nutrisi anak berkurang.  Pada gilirannya 
akan mengurangi pemenuhan nutrisi 
atau gizi keluarga. Kemampuan untuk 
memberikan pengobatan kepada anak 
akhirnya juga ikut berkurang sehingga 
tidak mempunyai  akses untuk 
mendapat pelayanan kesehatan. 
Kejadian stunting akan meningkat 
sehingga dalam jangka panjang 
menyebakan per tumbuhan dan  
perkembangannya akan terganggu. 
Pada akhirnya akan berdampak lebih 
luas terhadap masalah kesehatan anak. 

Namun kita harus yakin bahwa 
di dunia ini tidak ada sesuatu yang 
abadi. Juga pandemi ini. Cepat atau 
lambat pasti akan berakhir dan 
kehidupan masyarakat akan kembali ke 
arah normal seperti sebelum pandemi. 
Namun sikap masing-masing kita 
sebagai individu turut andil untuk 
mempercepat atau memperlambat 
berakhirnya pandemi ini. Maka dari itu, 
dampak new normal Indonesia akan 
tergantung dari  masing-masing 
individu, kita sebagai warga negara 
dalam menyikapi dan mematuhi 
protokol kesehatan yang telah 
dicanangkan. Sebagai  orang yang 
beriman, kita juga mengandalkan doa 
yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan 
semoga pandemi Covid-19 ini segera 
berakhir. Sehingga kita semua bisa 
kembali ke kehidupan normal yang 
lebih baik.
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ISOLASI MANDIRI DI RUMAH 
Jika Terkonfirmasi Positif COVID-19
Saat ini tidak semua orang yang mengalami gejala terinfeksi virus Covid-19 perlu dirawat di 
rumah sakit. Dokter umumnya merekomendasikan mereka yang memiliki gejala ringan untuk 
tinggal di rumah dan isolasi mandiri sampai sembuh. 

Oleh: dr. Titi Somahita

 Seperti penyakit pernapasan 
l a i n n y a ,  C O V I D - 1 9  d a p a t  
menyebabkan gejala ringan seperti 
pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan 
demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih 
tanpa perlu perawatan khusus. Pasien 
terkonfirmasi positif dengan PCR atau 
Rapid Antigen pun kadang ada yang 
tanpa gejala. Banyak masyarakat merasa 
bingung dan khawatir apa yang harus 
dilakukan jika dirinya atau anggota 
keluarganya ada yang terkonfirmasi 
positif Covid-19. 
 Masyarakat yang terinfeksi 
virus corona dan tidak menunjukkan 
gejala atau dengan gejala ringan bisa 
menjalani isolasi mandiri di rumah 
selama 10 hingga 13 hari. Isolasi 
mandiri di rumah dilakukan minimal 10 
hari sejak munculnya gejala ditambah 3 
har i  bebas  demam dan gejala  
pernapasan. Setelah itu pasien 
dinyatakan selesai isolasi oleh dokter 
dan petugas kesehatan.
Pasien positif Covid-19 yang sudah 
diisolasi selama 10 hari dan tak 
menunjukkan gejala, maka tidak lagi 
berisiko menularkan virus kepada orang 

l a in .  Dengan  demik ian ,  yang  
bersangkutan diperbolehkan kembali 
beraktivitas atau bekerja seperti biasa, 
tanpa harus menjalani tes PCR ulang 
terlebih dahulu.
 Namun disayangkan masih ada 
institusi pemerintah maupun swasta 
y a n g  t i d a k  m e m p e r b o l e h k a n  
karyawannya kembali bekerja setelah 
selesai menjalani isolasi selama 10 
sampai 13 hari. Para karyawan 
diwajibkan menjalani tes PCR terlebih 
dahulu, dan jika terbukti negatif baru 
diperbolehkan kembali bekerja. Untuk 
itu pasien terkonfirmasi positif bisa 
meminta surat keterangan selesai isolasi 
dari rumah sakit atau puskesmas agar 
dapat kembali bekerja.
 Isolasi mandiri di rumah harus 
dilakukan secara benar agar dapat 
memutus mata rantai penularan. Apabila 
salah dalam pengaplikasian, isolasi 
mandiri justru akan memunculkan 
klaster keluarga. Penyembuhan pasien 
terindikasi atau konfirmasi positif 
Covid-19 melalui isolasi mandiri di 
rumah dapat dilakukan dengan efektif 

jika pasien melakukan panduan ini: 

Tetap Berada Di Rumah 
 Pasien terkonfirmasi positif 
dilarang keluar rumah. Pasien juga tidak 
diperbolehkan menggunakan kendaraan 
umum. Tetap berada di rumah sampai 
dipastikan negatif Covid-19 atau telah 
menyelesaikan masa isolasi. Pasien 
boleh keluar rumah hanya untuk 
mendapat pertolongan medis. Pastikan 
pasien beristirahat dengan cukup dan 
minum obat-obatan rekomendasi dokter 
secara rutin. Pasien sebaiknya berjemur 
di bawah sinar matahari setiap pagi.

Memakai Masker
Pasien positif Covid-19 harus tetap 
memakai masker meski hanya di rumah 
saja saat isolasi. Selalu menggunakan 
masker terutama saat keluar kamar dan 
saat berinteraksi dengan anggota 
keluarga lain. Masker harus diganti 
setiap empat jam atau saat sudah basah. 
Anggota keluarga juga diharapkan 
untuk selalu memakai masker untuk 
mencegah infeksi. Untuk masker bedah 
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harus langsung dibuang dengan benar di 
wadah yang tertutup dan masker kain 
harus segera dicuci. Saat mencuci, 
pisahkan dengan barang-barang 
lainnya. 

Anda tidak perlu menggunakan masker 
jika sendirian di ruangan. Jika tidak 
memungkinkan menggunakan masker 
karena gangguan pernapasan/sesak 
napas, tutup batuk atau bersin Anda dan 
jaga jarak minimum 6 kaki (kurang lebih 
2 meter) dari orang lain. Masker tidak 
disarankan bagi seseorang yang 
kesulitan bernapas, seseorang yang 
memiliki kesulitan untuk melepaskan 
maskernya sendiri, atau anak berusia di 
bawah 2 tahun.

Menjaga Jarak
Pisahkan diri dari anggota keluarga lain. 
Pilih ruangan yang jauh dari jangkauan 
orang lain yang berada di dalam rumah. 
Gunakan kamar mandi dan ruangan 
terpisah dengan orang lain. 
Bila harus berinteraksi dengan anggota 
keluarga lain sebaiknya tetap menjaga 
jarak minimal 2 meter.
Pasien posi t i f  Covid-19 harus 
menggunakan kamar terpisah dari 
anggota keluarga lainnya. Berada di 
kamar yang sama dapat meningkatkan 
risiko penularan. Sebaiknya pintu kamar 
juga harus selalu tertutup rapat.

Lakukan semua aktivitas dari kamar. Di 
dalam kamar juga sebaiknya terdapat 
kamar mandi untuk menghindari 
penggunaan bersama. Penggunaan alat 
mandi juga harus tersendiri tidak 
bersama orang lain. 

Pasien positif Covid-19 dilarang 
berinteraksi langsung dengan anggota 
keluarga di rumah. Interaksi langsung 
dengan jarak dekat dapat menularkan 
virus. Hindari aktivitas atau berada di 
ruang yang sama dalam waktu yang 
sama. Misalnya, berada di dapur 
bersama dengan anggota keluarga lain 
saat jam makan. Sebaiknya, minta 
bantuan keluarga untuk mengantarkan 
makanan ke kamar beserta peralatan 
makannya.

Etika Batuk Dan Bersin Yang Benar
Ikuti tata cara batuk dan bersin yang 
benar, tutupi hidung dan mulut saat 
batuk dan bersin dengan  menggunakan 
tisu, segera buang tisu bekas di tempat 
sampah. Segera cuci tangan setelah 
bersin atau batuk. Bila tidak ada tisu, 
anda dapat menutup hidung dan mulut 
dengan lengan atas bagian dalam. 
Jangan gunakan telapak tangan untuk 
menutup mulut saat batuk atau bersin.

Mencuci Tangan
Bersihkan tangan Anda sesering 
mungkin. Cuci tangan dengan sabun dan 
air mengalir minimal selama 20 detik. 
J i k a  t i d a k  m e m u n g k i n k a n  
menggunakan sabun dan air, gunakan 
pembersih tangan yang setidaknya 
mengandung 70 persen alkohol. Hindari 
menyentuh mata, hidung, dan mulut 
sebelum mencuci tangan. 

Peralatan Makan
Gunakan peralatan makan seperti gelas 
piring, dan sendok secara tersendiri, 
jangan menggunakannya bersama orang 
lain. Alat makan yang digunakan pasien 
yang terkonfirmasi positif Covid-19 
harus selalu dicuci dengan sabun dan air 
mengalir. Air limbah harus dipastikan 
l a n g s u n g  d i b u a n g  k e  s a l u r a n  
pembuangan. 

Membersihkan Rumah
Kebersihan kamar dan rumah harus 
selalu terjaga. Bersihkan semua 
permukaan yang sering disentuh dengan 
menggunakan cairan disinfektan. 
Gunakan sarung tangan sekali pakai saat 
membersihkan rumah. Jika pasien dapat 
membersihkan ruangannya sendiri, 
siapkan perlengkapan pembersih 
pribadi kepada pasien seperti tisu, sabun 
pembersih, dan disinfektan. 
Jika orang lain yang membersihkan dan 
mendisinfeksi ruangan yang digunakan 
penderita, selalu gunakan masker dan 
sarung tangan sekali pakai saat bersih-
bersih. Selalu menjaga jarak selama 
mungkin antara waktu terakhir pasien 
menggunakan ruangan yang akan 
dibersihkan. Bersihkan dan disinfeksi 
area yang mungkin terdapat darah, tinja, 
atau cairan tubuh lebih seksama. 

Penanganan Pakaian Kotor
Jika baju pasien harus dicuci orang lain, 
jangan aduk cucian kotor dengan tangan. 
Kenakan sarung tangan sekali pakai saat 
menangani cucian kotor. Anda bisa 
mengunakan air hangat saat mencuci. 
Selesai mencuci baju, keringkan cucian 
dengan menjemur di bawah sinar 
matahari. Bersihkan dan disinfeksi 
keranjang pakaian. Jangan lupa cuci 
tangan dengan sabun setelah mencuci 
pakaian.

Tempat Sampah
Tempat sampah adalah benda yang 
sangat infeksius, gunakan tempat sampah 
yang dilapisi plastik untuk membuang 
sarung tangan sekali pakai, masker, tisu 
dan barang terkontaminasi lainnya. 
Gunakan sarung tangan saat membuang 
sampah dan jangan lupa cuci tangan 
setelahnya.
 
Pengecekan Gejala
Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 
harus rutin melakukan pengecekan gejala 
pada diri sendiri seperti pengukuran suhu 
tubuh, observasi gejala klinis seperti 
demam, batuk, nyeri dada, dan kesulitan 
bernapas. Segera cari perawatan medis 
darurat jika gejala memburuk, misalnya 
mengalami gejala seperti kesulitan 
bernapas, nyeri di dada, lemas, pucat atau 
hal lainnya yang mengganggu kesehatan 
tubuh. 

Saat ini Anda dapat berkonsultasi 
kesehatan secara online. Konsultasikan 
kesehatan secara online bersama dokter 
guna memperoleh tindakan medis 
lanjutan. Informasikan kondisi gejala 
Anda secara rinci kepada dokter agar 
mendapat penanganan yang tepat.

Lacak kesehatan orang di sekitar pasien 
misalnya orang yang berada satu rumah 
dengan pasien harus tetap berada di 
rumah dan memantau kesehatannya 
secara rutin. Sebaiknya, orang yang 
tinggal satu rumah dengan pasien juga 
melakukan screening Covid-19 atau 
Swab Test untuk mendeteksi adanya 
potensi paparan Covid-19.
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 Sehat secara mental menurut organisasi kesehatan dunia World Health Organization 
(WHO) merupakan kondisi ketika seseorang dapat mengenali kemampuannya, 
menghadapi tekanan kehidupan, dan bekerja secara produktif. Individu yang sehat 
secara fisik dan mental juga bermanfaat dan berkontribusi terhadap masyarakat.

KESEHATAN MENTAL
SELAMA PANDEMI COVID 19

Oleh: dr. Rikky Dwiyanto S

Sedangkan, menurut Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa 
ditandai dengan individu yang dapat 
berkembang secara fisik, mental, 
spiritual, dan sosial. 
Kesehatan mental sangat berhubungan 
dengan tingkat produktivitas individu 
untuk itu sangat penting untuk 
diperhatikan terutama di masa 
p a n d e m i c  C O V I D - 1 9  i n i .  
Ketidakpastian terkait kapan pandemi 
ini akan berakhir menyebabkan 
masyarakat mendapatkan berbagai 
macam tekanan sehingga dapat 
mengancam kesehatan mental. Selain 
perasaan takut dan cemas akan 
kesehatan diri dan keselamatan diri 
s e r t a  o r a n g - o r a n g  t e r d e k a t ,  
masyarakat juga cenderung kesulitan 

beradaptasi dengan ritem aktivitas 
termasuk pembelajaran yang baru 
melalui sistem online (daring) hingga 
rasa bosan karena mobilitas fisik yang 
terbatas. Mobilitas fisik yang rendah 
dapat menimbulkan perasaan malas 
dan turunnya motivasi, seperti banyak 
berita yang mengatakan bahwa pelajar 
m e n j a d i  l e b i h  m a l a s  d a l a m  
menyelesaikan tugas-tugas, baik yang 
dikerjakan secara mandiri maupun 
berkelompok.
Guna mengatasi rasa bosan, banyak 
orang yang mencari pengalihan seperti 
membaca komik online, menonton 
film drama atau bermain game. Tidak 
sedikit yang mengalami adiksi 
terhadap pengalihan-pengalihan 
tersebut, bahkan juga terhadap 

pengalihan yang bersifat merusak 
seperti kecanduan judi online, 
pornografi, hingga penyalahgunaan 
narkoba. 
Lalu apa yang bisa dilakukan agar 
kesehatan mental tetap terjaga ketika 
melakukan isolasi mandiri? Berikut ini 
adalah empat cara yang bisa dilakukan 
untuk menjaga kesehatan mental :
1. Melakukan olahraga kecil 
Sebenarnya ketika kita beraktivitas 
seperti biasa, mulai dari berjalan ke 
tempat kerja dan membeli kopi itu juga 
bisa dianggap sebagai gerakan 
olahraga kecil. Sebaiknya gerakan 
olahraga kecil tersebut tetap dilakukan 
di rumah seperti menyiram kebun, 
memasak, atau sekedar mengelilingi 
rumah.

KESEHATAN MENTAL
SELAMA PANDEMI COVID 19
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2. Tetap menjaga diet sehat
Ketika berada di rumah kita cenderung 
mengonsumsi makanan yang tidak 
seimbang dan mengonsumsi camilan 
sepanjang hari di depan televisi. 
Selama pandemi ini usahakan tetap 
memilih makanan sehat. Perbanyak 
sayur dan buah-buahan tinggi serat 
d a n  k u r a n g i  c e m i l a n .  D i e t  
mempengaruhi kesehatan mental, 
beberapa studi observasi telah 
menunjukkan hubungan antara 
kualitas makanan secara keseluruhan 
dan risiko depresi. Pola makan sehat 
yang ditandai dengan asupan tinggi 
buah, sayuran, biji-bijian, minyak 
zaitun, ikan, produk susu rendah 
lemak, dan antioksidan, serta 
rendahnya asupan makanan hewani 
dikaitkan dengan penurunan risiko 
depresi sebanyak 32%. Sementara 
pada diet tinggi lemak jenuh dan gula 
tambahan ditemukan hubungan antara 
tingkat kecemasan yang lebih tinggi.

3. Tetap bersahabat dengan alam
Kesehatan fisik dan kesehatan mental 
merupakan hal yang saling berkaitan, 
jadi cobalah melakukan rutinitas yang 
mencakup latihan fisik. Ruangan yang 
ada di luar rumah seperti taman atau 
balkon karena berada di alam dapat 
membantu kesejahteraan mental kita. 

Taman di dekat rumah juga bisa kita 
kunjungi untuk sekedar refreshing.

4. Jangan terlalu banyak screen 
time 
Duduk berlama-lama di depan 
komputer atau laptop entah untuk 
bekerja atau entertainment bukanlah 
cara yang baik untuk menghabiskan 
waktu cukup lama. Cahaya biru dari 
alat elektronik seperti smartphone 
dapat mengganggu tidur. Kegiatan di 
depan layar laptop dan handphone bisa 
diganti dengan membaca buku, 
bermain dengan anak, mencoba resep 
baru di dapur, dan sebagainya.  

Selain 4 hal di atas, hal utama dalam 
mengatasi masalah kesehatan mental 
di masa pandemic COVID-19 ini 
adalah mengubah cara pandang. 
Berpikir positif, solutif, berusaha 
mengambil hikmah serta mengingat 
bahwa kondisi ini dialami oleh semua 
orang merupakan cara pandang yang 
akan membantu menjaga kesehatan 
mental. Usahakan untuk focus, 
kebiasaan buruk seperti begadang dan 
menunda pekerjaan dapat membuat 
b e b a n  s e m a k i n  b e r t a m b a h .  
S e l a n j u t n y a ,  m e n i n g k a t k a n  
kemampuan meregulasi diri agar 

semakin mahir dalam menyalurkan 
emosi yang dimiliki secara tepat. 
Menjaga kesehatan mental di masa 
pandemi ini sebenarnya adalah perkara 
k e m a m p u a n  s e s e o r a n g  d a l a m  
mengelola berbagai tekanan dan 
tuntutan di sekitarnya.

Jangan ragu untuk mendatangi teman 
dekat atau konselor jika dibutuhkan 
ketika merasa diri sendiri sudah tidak 
mampu mnenguraikan berbagai 
permasalahan yang dihadapi. Mari 
rangkul dan lebih peka terhadap sekitar 
karena kesehatan mental merupakan 
gangguan yang tidak kasat mata, sering 
tidak terasa, namun dampaknya bisa 
berbahaya. Tetap positif, cuci tangan, 
pakai masker, dan tidak keluar rumah 
tanpa kepentingan agar pandemi dapat 
segera berakhir dan kita semua dapat 
kembali beraktivitas seperti biasa.
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Orang-orang yang memutuskan untuk 
m e n j a d i  v e g e t a r i a n  b i a s a n y a  
mempunyai alasan tertentu. Adanya 
larangan mengonsumsi produk dari 
hewan pada agama tertentu, bisa 
menjadi alasan seorang menjadi 
vegetarian. Secara ekonomi dimana 
tidak mampu membeli daging bisa juga 
menjadi alasan seseorang sebagai 
vegetarian. Ada juga alasan menjadi 
vegetarian karena tidak mau melakukan 
hal yang merugikan ataupun menyiksa 
apalagi membunuh hewan. Adanya 
pandangan menjadi seorang vegetarian 
dapat terhindar dari berbagai penyakit 
kronik, juga menjadi salah satu alasan 
dari segi manfaat bagi kesehatan.

Ada pro dan kontra menjadi seorang 
vegetarian terkait dengan kucukupan 
asupan gizi hariannya. Akan tetapi jika 
diet vegetarian dapat di-planning 
dengan baik dan menerapkan prinsip 
variasi bahan makanan, maka tidak ada 
ruginya juga menjadi  seorang 
vegetarian. 

Tipe – Tipe Diet Vegetarian

Ketika orang berpikir tentang diet 
vegetarian maka yang dipikirkan tidak 
makan daging, unggas ataupun ikan. 

Akan tetapi dilihat dari jenis makanan 
yang dikonsumsi, terdapat beberapa tipe 
diet vegetarian yaitu :
· Lacto-vegetarian : tidak makan 

daging, ikan, unggas, telur, tetapi 
masih makan susu dan produk 
olahannya seperti keju, butter, 
yogurt.

· Ovo-vegetarian : tidak makan 
daging, ikan, unggas, seafood dan 
dairy product, tatapi masih makan 
telur. 

· Lacto-ovo vegetarian : tidak 
makan daging, ikan, unggas, tetapi 
masih makan susu dan produk 
olahannya serta telur. 

· Pescatarian : tidak makanan 
daging, unggas, telur dan susu tetapi 
masih makan ikan. 

· Vegan (total vegetarian) : tidak 
makan daging, unggas, telur, ikan, 
dairy products. 

· Flexitarian : vegetarian tetapi  
kadang-kadang masih makan 
daging, susu, telur, ikan, unggas 

· Fruitarian : hanya makan buah-
buahan saja.

Risiko kekurangan zat gizi pada Diet 
Vegetarian 

Beberapa zat  g iz i  yang per lu  

diperhatikan kecukupannya bagi 
vegetarian, karena mengeliminasi 
sumber hewani seperti daging, susu dan 
telur. Berikut ini beberapa zat gizi yang 
berisiko defisiensi jika menu diet 
vegetarian tidak disusun dengan baik. 

1. Kalsium

Kalsium diperlukan untuk 
kesehatan tulang. Kita ketahui 
sumber kalsium terdapat pada 
susu dan produk olahannya. 
Bagi vegan sumber kalsium 
dapat dari produk makanan 
yang difortifikasi seperti wijen, 
kedelai, tahu, tempe, almond. 

2. Vitamin B-12

Vitamin B12 diperlukan untuk 
produksi sel darah merah. 
V i t a m i n  B - 1 2  h a n y a  
terkandung dalam daging dan 
produk olahannya. Diet vegan 
akan sulit untuk mencukupi 
kebutuhan vi tamin B12,  
sehingga berisiko defisiensi 
v i t a m i n  B 1 2 .  S e h i n g g a  
diperlukan konsumsi suplemen 
v i t a m i n  B 1 2  a t a u  
mengkonsusmi sereal yang 
difortifikasi vitamin B12.

MENCOBA DIET VEGETARIAN, 

YA ATAU TIDAK ?
Sekarang ini, istilah “Vegetarian atau Vegan” terdengar tidak asing lagi di telinga kita semua. Pandangan umum 
terhadap vegetarian adalah sebuah kebiasaan makan / pola makan yang menghindari semua produk hewan dan 
hanya makan sayur-sayuran saja. Dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak kita temukan orang vegetarian. 
Walaupun tergolong kelompok minor, akan tetapi mereka membentuk komunitas vegetarian. Salah satu 
komunitas vegetarian di Indonesia yaitu Indonesia Vegetarian Society (IVS). Selain ada komunitasnya, di 
Indonesia sudah mulai merebak restoran-restotan plant-based untuk menyediakan menu vegetarian. 

Oleh: Widya Afrilia, S.GzOleh: Widya Afrilia, S.GzOleh: Widya Afrilia, S.Gz
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3. Protein

Susu dan telur menjadi sumber 
protein selain dari daging. 
Lacto-ovo vegetarian dapat 
mencukupi kebutuhan protein 
dari  telur dan susu. Sumber 
protein bagi vegan didapatkan 
dari kacang-kacangan (kacang 
hijau, kacang polong, kacang 
kedelai, kacang merah, kacang 
tanah, edamame dll) dan whole 
grains (seperti gandum, oat, 
beras coklat, dan biji-bijan). 
Ve g e t a r i a n s  d i a n j u r k a n  
mengkombinasikan sumber-
sumber protein tersebut  
disetiap kali makan dengan 
jumlah yang sesuai sehingga 
mendapatkan kecukupan 
protein yang diperlukan tubuh. 

4. Asam Lemak Omega 3 

D ie t  vegan  yang  t i dak  
mengonsumsi ikan dan telur 
akan berisiko kekurangan asam 
lemak omega 3. Minyak kanola 
(canola oil), minyak kedelai, 
kacang kedelai, kacang tanah, 
edamame dan falks (flaxseed) 
mengandung sumber asam 
lemak esensial, akan tetapi 
konversi asam lemak dari 
tumbuhan di dalam tubuh 
kurang efisien. Sehingga 
diperlukan mengonsumsi 
suplemen omega 3 atau produk 
yang difortifikasi omega 3.

5. Zat besi and Zink

Zat Besi diperlukan dalam 
produksi sel darah merah. 
Kacang-kacangan, sereal, biji-
b i j i a n ,  s a y u r a n  h i j a u  
merupakan sumber zat besi 
bagi diet vegan. Kandungan zat 
besi dalam makanan vegan 
lebih susah diserap oleh tubuh 
daripada zat besi yang ada di 
daging (khususnya daging 
merah). Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan penyerapan zat 
besi dalam makanan vegan 
per lu  di imbangi  dengan 

konsumsi sumber vitamin C 
seperti jambu merah, jeruk, 
kiwi, lemon, stoberi, pepaya. 
Serupa dengan penyerapan zat 
besi, ternyata penyerapan zink 
juga lebih mudah dari sumber 
h e w a n i  s e p e r t i  d a g i n g  
dibandingkan dari sumber 
nabati. Bagi diet vegan, sumber 
zink bisa didapat dari whole 
grains dan kacang-kacangan. 

Apakah Diet Vegatarian Mengurangi 
Berbagai Risiko Penyakit ?

Mungkin. Jika kita bandingkan antara 
diet vegetarian dan non vegetarian. 
Makanan pada vegetarian lebih sedikit 
mengandung lemak jenuh dan 
kolesterol, akan tetapi lebih tinggi 
kandungan vitamin, serat, dan fitokimia 
(seperti karotenoid, flavonoid, asam 
fenol, phytosteril). Kandungan tesebut 
yang membantu mengurangi beberapa 
risiko penyakit pada vegetarian. 

PENYAKIT JANTUNG. Sebuah studi 
pada 2019 yang diterbitkan dalam 
Journal of the American Heart 
Association menyebutkan bahwa 
mengonsumsi makanan dari tanaman 
dan mengurangi asupan makanan 
hewani dapat mengurangi risiko 
penyakit jantung dan kematian akibat 
serangan jantung. Kandungan serat, 
antioksidan, asam lemak tidak jenuh 
pada diet vegetarian dapat memperbaiki 
kadar kolesterol sehingga bermanfaat 
untuk kesehatan jantung. Pada diet 
vegan akan cenderung mengonsumsi 
makanan dengan kalori lebih rendah dan 
tinggi serat sehingga mengontrol berat 
badan dan risiko obesitas, dimana 
menjadi salah satu faktor risiko terkena 
penyakit jantung. 

DIABETES. Sebuah penelitian pada 
tahun  2019 menjelaskan bahwa orang 
dengan  d i abe t e s  t i pe  2  yang  
mengkonsumsi makanan plant-based 
(nabati) terjadi peningkatan sekresi 
insulin mencapai 30,5% dibandingkan 
dengan yang mengkonsumsi makanan 
animal-based (hewani). Ini berarti diet 
vegan dapat meningkatkan produksi 

insulin pada pankreas. 

K A N K E R .  P e n e l i t i a n  b e r j u d u l  
Vegetarian, vegan diets and multiple 
health outcomes: A systematic review 
with meta-analysis of observational 
studies mengungkapkan bahwa makan 
pola makan vegan dapat mengurangi 
risiko seseorang terkena kanker hingga 
15%. Sehingga diet vegan lebih tidak 
berisko terkena kanker daripada non diet 
vegan. Daging merah dan produk 
olahannya lebih bersifat karsinogenik. 
Oleh karena itu pada diet vegan, potensi 
terbentuknya zat karsinogenik pada usus 
besar lebih rendah, sehingga dapat 
mengurangi risiko terkena kanker kolon. 

Mau memulai Diet Vegetarian ?

Pasti akan sedikit sulit mengubah pola 
makan dari non vegetarian menjadi 
vegetarian. Berikut ini beberapa tips 
untuk memulai diet vegetarian :

1. Kurangilah bahan-bahan sumber 
hewani  seper t i  daging dan 
menambah jumlah sayur dan buah 
dalam piring makanmu.

2. Gantilah bahan – bahan sumber 
hewani seperti daging dengan 
bahan-bahan sumber nabati seperti 
tahu, tempe, tofu, kacang-kacangan 
da lam menu  makanan  dan  
sesuaikan dengan kebutuhan gizi 
Anda.

3. Cobalah menambahkan beberapa 
jenis biji-bijan seperti oats, wijen, 
flaxseed dalam variasi menu 
vegetarian Anda. 

4. Carilah resep-resep memasak menu 
vegetarian agar menu vegetarianmu 
bervariasi setiap harinya sehingga 
Anda bisa menikmati dan senang 
menjalani diet vegetarian.

Sumber :
Monica Dinu et al. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017. 
Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A 
systematic review with meta-analysis of observational 
studies 
Kim et al. Journal of the American Heart Association. 2019. 
Plant-Based Diet Are Associated With a Lower Risk of 
Incident Cardiovascular Disease, Cardiovascular Disease 
Mortality, and All-Cause Mortality in a  General Population 
of Middle-Aged Adults
Kahleova et al. Nutrients. 2019. A Plant-Based Meal 
Stimulates Incretin and Insulin Secretion More Than an 
Energy and Macronutrients Matched Standard Meal in Type 
2 Diabetes: A Randomized Crossover Study

Kasih  Edisi 65/Th.XV/Jan-Mar 2021



16

ARTIKEL

Menurut Bimstein (2010), gigi susu 
perlu untuk dirawat dan berfungsi 
s e m a k s i m a l  m u n g k i n  u n t u k  
mempertahankan bentuk lengkung 
rahang, fungsi pengunyahan dan 
penampilan, mencegah infeksi, 
peradangan, dan rasa sakit pada 
jaringan mulut. Di dalam rongga 
mulut perubahan kadar mineral pada 
gigi sering terjadi. Pada keadaan biasa, 
perubahan kadar  mineral  in i  
merupakan hal yang normal. Namun, 
ketika pH turun menjadi di bawah 5,5 
dan terjadi dalam waktu lama, maka 
proses demineralisasi (hilangnya 
mineral) menjadi lebih cepat dari 

remineralisasi atau pemulihan dari 
kadar mineral yang hilang. Bila tidak 
seimbang akan menyebabkan lebih 
banyak mineral gigi yang larut dan 
menimbulkan karies. 

Pencegahan  ka r i e s  dapa t  
dilakukan salah satunya adalah 
dengan pendekatan pencegahan 
menggunakan bahan f luoride .  
Pendekatan preventif menggunakan 
bahan fluoride merupakan salah satu 
cara yang cukup efektif untuk 
m e n c e g a h  k e r u s a k a n  e m a i l .  
Efektifitas pemberian fluoride 
dipengaruhi oleh erupsi gigi dan juga 

lama waktu berkontak antara gigi dan 
fluoride. Penelitian yang dilakukan 
oleh Dogan,dkk. (2004), menyatakan 
bahwa kandungan fluoride dalam 
saliva dan plak gigi sewaktu terjadinya 
serangan karies dapat mencegah 
l a r u t n y a  k r i s t a l  e m a i l  d a n  
meningkatkan proses remineralisasi 
gigi sehingga proses karies gigi dapat 
dicegah, bahwa kandungan fluoride 
dalam konsentrasi rendah diperlukan 
dalam mencegah karies. Oleh karena 
itu asupan f luoride  tambahan 
diperlukan untuk mencegah karies 
gigi.  

BAGAIMANA CARA MENCEGAH 

GIGI BERLUBANG  PADA ANAK ANDA?

Seri 1

Karies gigi atau gigi berlubang dapat menyerang siapa saja pada semua tingkatan 
usia. Oleh karena itu karies gigi telah menjadi masalah umum masyarakat, bersifat 
universal dan perlu mendapat perhatian yang serius, salah satunya karies gigi pada anak-
anak. Masalah utama dalam bidang kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak usia sekolah 
adalah karies gigi. Karies gigi adalah kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan 
oleh adanya fermentasi makanan yang mengandung karbohidrat yang ditandai adanya 
kerusakan mineral pada permukaan email gigi yang dapat berlanjut hingga ke dentin dan 
pulpa (Mars dan Martin, 1999). 

Albertus Fredi Albertus Fredi 
S.drg.Sp.Pros.M.H.(Kes)S.drg.Sp.Pros.M.H.(Kes)
Albertus Fredi 
S.drg.Sp.Pros.M.H.(Kes)
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Pemberian fluoride dapat dilakukan 
dengan kumur larutan fluoride, 
menyikat gigi dengan pasta gigi, 
memoles gigi dengan profilaksis yang 
mengandung fluoride dan aplikasi 
topikal fluoride yang sering digunakan 
di praktek dokter gigi. Pemberian  
f luor ide  dapat  meningkatkan  
k e t a h a n a n  e m a i l  t e r h a d a p  
demineralisasi, meningkatkan proses 
remineralisasi pada permukaan email, 
menghambat perubahan karbohidrat 
menjadi asam dalam plak gigi dan 
adanya efek penghambat kolonisasi 
bakteri  pada permukaan gigi  
(Lussi,dkk., 2012).

Aplikasi fluoride secara 
topikal dapat diberikan dalam bentuk 
foam, gel dan varnish ( Rugg-Gun, 

2013 ).  Menurut 
Collins (2008). ketiga 
b e n t u k  f l u o r i d e  
t o p i k a l  t e r s e b u t  
mempunyai indikasi 
masing-masing, yaitu 
bentuk gel lebih 
efektif diberikan pada 
anak usia sekolah, 
bentuk foam lebih 
efektif diberikan pada 
gigi susu atau gigi 
molar pertama yang 
b a r u  e r u p s i ,  
sedangkan bentuk 
varnish efektif dalam 
mencegah kar ies  

pada anak-anak, dewasa, dan individu 
dengan risiko karies tinggi. Dari ketiga 
bentuk fluoride topikal tersebut, 
varnish memberikan kenyamanan 
yang lebih baik kepada pasien dan juga 
waktu yang lebih singkat.

Fluoride yang berlebih juga 
dapat menyebabkan kelainan pada 
email gigi yang disebut dengan 
fluorosis. Fluorosis gigi merupakan 
suatu keadaan dimana email gigi 
menjadi lebih opak yang disebabkan 
oleh konsumsi fluoride dalam jangka 
w a k t u  l a m a  s e l a m a  p e r i o d e  
pembentukan gigi atau berusia antara 
6-7 tahun. Risiko terjadinya fluorosis 
gigi dapat dicegah bila pemberian 

fluoride di masa pembentukan gigi 
telah selesai (de Souza,dkk., 2012). 
Oleh karena itu aplikasi fluoride topikal 
dilakukan pada anak berusia 6 tahun 
a tau  leb ih  un tuk  mengurangi  
kemungkinan tertelannya bahan 
fluoride dan dapat menyebabkan 
terjadinya fluorosis dan dapat 
berkonsultasi dengan dokter gigi 
sebelum pemberian fluoride pada anak-
anak.n

Gambar 1. Modifikasi diagram Keyes
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Seputar rs

  Penghargaan masa kerja 
karyawan diberikan kepada karyawan 
RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” dengan 
masa kerja 10, 20 dan 30 tahun. 
Direktur RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”, 
dr Daniel Budi Wibowo, M.Kes 
menyampaikan ucapan terima kasih 
atas dedikasi selama ini. n

 Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 
RS. Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang Kamis, 
diawali pada tanggal 14 Januari 2021 yang lalu. 
Direktur RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”, dr. 
Daniel Budi Wibowo, M.Kes, menjadi 
penerima vaksinasi pertama.
 Menurut dr. Yoseph Chandra, 
M.Kes, Wadir Direktur Medis sekaligus Pcare 
Vaksin menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksin 
ini ditujukan bagi para tenaga kesehatan. “Pada 

tahap pertama ini, pelaksanaan vaksinasi 
menyasar pada tenaga kesehatan sesuai data 
yang tertera pada sistem informasi dinas 
kesehatan, ungkap dr Yoseph.
 Sesuai informasi yang disampaikan 
pemerintah, program vaksinasi Covid-19 ini 
akan melalui beberapa tahap sasaran, seperti 
tenaga kesehatan, lansia, petugas pelayan 
publik dan masyarakat luas.n   

VAKSIN COVID 19 UNTUK NAKES

HUT KE 71 RS PANTI WILASA “Dr.CIPTO”

 Majalah Kasih memasuki usia 15 
tahun di tahun ini. Kiprah media informasi dan 
komunikasi RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” ini 
cukup dirasakan di kalangan pasien dan 
pelanggan majalah ini. “Kami bersyukur bisa 
tetap hadir di tengah pelayanan RS Panti Wilasa 
“Dr. Cipto” sebagai media komunikasi, dan tak 
terasa kehadiran majalah ini sudah 15 tahun. 
Majalah ini pun juga bisa diakses di 
www.majalahkasih.pantiwilasa.com bagi yang 
ingin mencari artikel yang pernah dimuat di 
edisi sebelumnya”, ungkap Bayu Nuskantono, 
pemred Majalah Kasih.n 

HUT KE-15 
MAJALAH KASIH

PENGHARGAAN
MASA KERJA

 RS. Panti Wilasa “Dr. Cipto” 
memasuki usia yang ke 71 tahun pada tanggal 
19 Januari 2021 yang lalu. Perayaan kali ini 
diisi dengan ibadah secara virtual mengingat 
s i tuasi  pandemi yang masih belum 
memingkinkan untuk mengadakan pertemuan 
langsung. Ibada dan perayaan secara virtual 
dilakukan secara live streaming melalui 
channel youtube RS di “PORTAL RSPWDC”.
 Dalam sambutannya, Dr Daniel Budi 

Wibowo, M,Kes, direktur RS Panti Wilasa “Dr. 
Cipto” menyampaikan komitmen rs untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik untuk 
penderita Covid 19 dan pasien lainnya dengan 
meresmikan ruang ICU bertekanan negatif. Dr. 
Daniel terus mengajak seluruh civitas 
hospitalia untuk bekerja sama memberikan 
layanan terbaik bagi masyarakat dengan tetap 
berpengharapan di dalam Tuhan yang 
senantiasa menyertai. n

  Penghargaan Donor Darah 
rutin diadakan setiap tahunnya di even 
HUT RS. Kali ini  penghargaan ini 
dilaksanakan secara simbolis kerpada 
salah satu perwakilan pendonor darah. 
Partisipasi karyawan dalam kegiatan 
donor darah ini cukup tinggi. n

PENGHARGAAN
DONOR DARAH
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Di tahun yang berat , situasi 

 yang sulit, di kekuatan manusia 
yang terbatas , di keadaan yang 

banyak mendatangkan kesedihan 
ternyata manusia tidak berjuang sendiri, 
sungguh ada Tuhan sang Imanuel ( 
Matius 1 : 23 “ Sesungguhnya anak dara 
itu akan mengandung dan melahirkan 
seorang anak laki-laki, dan mereka akan 
menamakan Dia Imanuel yang berarti : 
Allah menyertai kita } yang menyertai 
dan mau terlibat berjuang bersama 
manusia. Memberikan kekuatan, 
kemampuan dan pertolongan kepada 
manusia untuk menghadapi masa yang 
berat di tahun 2020. Bahkan sampai saat 
ini dan sampai disini Tuhan menolong 
manusia. Ungkapan yang diwujudkan 
dalam simbul sebuah batu yang 
didirikan dan disebut Eben-Haezer ( I 
Samuel 7 :12 “ Kemudian Samuel 
m e n g a m b i l  s e b u a h  b a t u  d a n  
mendirikannya  antara Mizpa dan 
Yezana; ia menamainya Eben-Haezer, 
katanya :” Sampai disini TUHAN 
menolong kita.”) oleh nabi Samuel yang 
menyatakan bahwa sampai di sini Tuhan 
menolong masih mewujud sampai hari 
ini. Tuhan membawa kita masuk ke 
tahun 2021 dan memberi tangung jawab 
yang baru serta kesempatan baru bagi 

kita semua. Tahun yang masih sama 
kondisinya, ada dalam masa pandemi 
Covid 19. Tantangan dan harapan 
menjadi dua hal yang harus kita hadapi 
dan songsong secara bersama. 
 Tantangan menjadi sesuatu 
yang harus kita hadapi dan selesaikan, 
kita harus mampu mengatasi dan 
melaluinya. Harapan harus kita capai 
dan wujudkan. Secara manusiawi siapa 
yang tidak takut jika kondisi dan 
situasinya tetap sama dengan tahun yang 
lalu, namun kenyataannya kita diberi 
kesempatan untuk memasukinya dan 
menjalani ke depan. Rasa takut dan 
cemas yang menguasai kita hanya akan 
membuat kita tidak mampu berbuat apa-
apa. 
 Rumah Sakit Panti Wilasa “Dr. 
Cipto” adalah ladang yang dipakai 
Tuhan untuk menyatakan karya cinta 
kasihNya, 71 th Rumah Sakit ini 
dipercaya untuk melayani sesama. 
Berawal dari sebuah klinik bersalin yang 
mendasarkan pelayanannya dengan 
spirit kawilasan yang berarti Kasih/ 
belas kasih mewujudkan kasih Allah 
y a n g  s e c a r a  n y a t a  d i  d u n i a .  
Membagikan kasih Allah yang nyata 
melalui layanan dimana seluruh civitas 
hospitalia melakukan sampai hari ini.  

Spiritualitas pelayanan RS Panti Wilasa 
“Dr. Cipto” adalah spiritualitas 
kawilasan. Melalui belas kasih itulah kita 
dapat bertemu dengan Allah melalui 
pertemuan dengan sesama/ orang-
orang/pasien yang datang membutuhkan 
pertolongan datang ke Rumah Sakit ini. 
Seperti Kristus yang mengajarkan dan 
melakukan secara langsung kasih itu 
dalam hidupNya sehari-hari ( Matius 22 : 
37 -39 : Kasihilah Tuhan, Allahmu 
dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal 
budimu. Itulah hukum yang terutama dan 
yang pertama. Dan hukum yang kedua 
yang sama dengan itu, ialah : kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu 
sendiri). Mengasihi sesama sebagai 
perwujudan kasih kepada Allah yang 
mewujud secara nyata dalam pelayanan 
di RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”, 
pelayanan dengan  tidak memandang 
status, golongan, kepercayaan, ras, 
semua diterima dan dilayani sebagai 
pasien di rumah sakit pemberian Tuhan 
ini. Bahkan dimasa pandemi yang sedang 
terjadi, ketika semua orang yang 
terserang virus Covid datang berobat dan 
harus  d i rawat  d i layani  dengan 
manusiawi, tidak dibeda-bedakan. 
Tempat rawat inap yang sudah penuh dan 

Oleh : Kartika Purwandari, S.Si.Teol.

Love, Hope and Faith
Tahun 2020 telah dapat kita lewati, tahun yang tidak mudah sebenarnya untuk dilewati. Tahun dimana 
pandemi Covid 19 terjadi, satu virus yang memporak-porandakan proses kehidupan manusia yang 
semula berjalan stabil menjadi berubah berat. Virus Corona menyerang banyak manusia, bahkan 
mematikan, mengacaukan kondisi ekonomi dimana banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha dan 
penghasilan, relasi manusia menjadi saling berjauhan, kegiatan dan aktifitas harian menjadi terbatas. 
Berat dan tidak mudah untuk bisa menjalani tahun 2020.
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KASIH KASIH HADIAH
 MENDATAR
5.� Kejadian Ikutan Paska Imunisasi
6.� Sakit (demam) dengan banyak 

mengeluarkan ingus
8.� Surat Tanda Registrasi
10.� Proses perputaran; gerak berputar:
12.� Pusing kepala
16.� Kehilangan daya ingat
18.� Bibit penyakit yang sudah dilemahkan
19.� Keadaan tulang yg menjadi keropos 

dan lapuk
20.� Penanaman bibit penyakit yg sudah 

dilemahkan ke dalam tubuh manusia

MENURUN
1.� Penyebab dan penular penyakit
2.� Tekanan darah atau denyut jantung yg 

lebih tinggi dp normal
3.� Berasa sakit
4.� Ilmu tentan penyakit saluran kemih
7.� Zat yg sangat penting bagi tubuh 

manusia
9.� Kewenangan (kekuasaan) untuk 

menentukan (memutuskan sesuatu)
11.�G a r a m ,  e s t e r  a t a u  a s a m  y g  

mengandung satuan (COO)2
13.�Kebal terhad suatu penyakit
14.�Dokter ahli penyakit dalam
15.�Buah pinggang
17.�Kondisi rendahnya kadar oksigen di sel 

dan jaringan
JAWABAN 

KKH 64

KKH 65

tidak menampung tetap diusahakan 
untuk ditambah sehingga mampu 
menampung pasien yang terinfeksi virus 
Covid. Dengan segala daya upaya 
d i l a y a n i  d a n  d i u s a h a k a n  
kesembuhannya. Betapa dokter dan 
perawat bergerak dengan cepat 
memberikan pertolongan dengan tidak 
m e l u p a k a n  p e n g g u n a a n  a l a t  
perlindungan diri sebagai syarat 
pemenuhan protokol kesehatan. Namun 
lebih dari  pelayanan secara tehnis 
dengan benar dan sesuai standart yang 
berlaku yang tetap menjadi dasar adalah 
kasih yang berasal dari Kristus. Setiap 
Sumber Daya Manusia membekali diri 
dalam melakukan pelayanan dengan 
dasar kasih.  Kasih yang terus 
menguasai, menolong setiap petugas 
mampu menerima siapapun dan 
melakukan layanan dengan maksimal.
 Dalam situasi pandemi yang 
tidak semakin mudah namun sebaliknya 
semakin berat saat ini kita dituntut untuk 
peduli kepada sesama. Dasar untuk 
peduli adalah kasih yang berasal dari 
Tuhan. Dengan kasih yang terus 
menjadi warna pelayanan di masa 
pandemi ini akan menolong kita untuk 
bisa memberikan layanan yang terbaik 
dan maksimal. Setiap orang yang 
mendapatkan layanan yang didasarkan 
pada kasih akan cepat mendapatkan 
kekuatan dan penyembuhan. Di dalam 
mewujudkan kasih yang terus menerus 
di dalamnya ada harapan. Harapan harus 
dapat diwujudkan.
 Rumah Sakit Panti Wilasa “Dr. 
Cipto” di dalam berkarya selalu 
memiliki harapan yang baik, saat ini 
harapannya adalah dapat melalui 
pandemi ini dengan kekuatan bersama 
Tuhan dan bergandeng tangan dalam 
pelayanan. Di masa pandemi ini RS 
Panti Wilasa “Dr. Cipto” dimampukan 
tetap dapat melakukan pelayanan secara 
maksimal dan sebaik-baiknya. Orang-
orang yang datang untuk mendapatkan 
layanan dan menaruh pengharapan 
sembuh, bisa mendapatkannya.
  Tanpa harapan tidak ada 
gunanya.  Harapan i tulah yang 
memberikan jaminan kepada kita. 
Harapan itulah yang memberikan 
kekuatan. Apalagi dalam situasi 
pandemi saat ini. Harapan dan kasih 
tidak dapat dipisahkan. Kekuatan 
harapan inilah yang membuat RS ini 
mampu menjalankan layanan dengan 

kasih dan dengan konsisten. Harapan 
menjadi sarana untuk menjadi semakin 
dekat dengan Tuhan. Harapan itu 
sungguh ada ( Ams.23 : 18 : Karena 
masa depan sungguh ada, dan 
harapanmu tidak akan hilang ).
 Dalam mewujudkan harapan 
disertai dengan iman yang berjalan 
bersama sama. Iman tidak bisa 
dilepaskan, iman menjadi penuntun 
yang jelas. Iman memmampukan kita 
berbuat dengan penuh bertanggung 
jawab. Iman kepada Yesus Kristus. 
Tuhan hadir dan berkarya secara nyata 
saat ini, membuat kita dimampukan 
untuk boleh melakukan banyak 
karya yang bermanfaat bagi orang-
orang yang datang dan mempercayakan 
kesehatannya di RS ini. Tidak mudah 
m e y a k i n i  n a m u n  p e n g a l a m a n  
–pengalaman iman yang benar-benar 
terjadi  dalam karya pelayanan 
membuktikan dengan nyata  Tuhan 
hadir dan turut terlibat. Karya Tuhan itu 
dapat dilihat dan dirasakan secara 
langsung.
 Ketika kasih , pengharapan dan 
iman dapat berjalan bersama dan 
mampu saling melengkapi maka niscaya 
semua yang diperbuat dan dikerjakan 
oleh civitas hospitalia RS Panti Wilasa 

“Dr. Cipto” ini akan Tuhan buat berhasil. 
Keberhasilan yang terjadi sungguh 
mendatangkan manfaat dan dapat 
dirasakan oleh setiap orang yang 
mempercayakann kesehatannya di RS 
ini. Lebih dari itu kesembuhan yang 
dihasilkan jika menjalani perawatan di 
RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” bukan 
sekedar sehat secara fisik namun juga 
meliputi psikis/mental, spiritual dan 
sosial yang akhirnya sering disebut sehat 
secara Holistik / menyeluruh . Sehat 
bukan hanya sekedar fisik namun 
semuanya/ menyeluruh. Biarlah RS ini 
terus dapat mejadi berkat bagi siapapun. 
Love, Hope and Faith bukan sekedar 
slogan namun sungguh dapat mewujud 
dan memberi makna yang hidup, baik 
bagi civitas hospitalia namun juga bagi 
setiap orang yang boleh datang berelasi 
dan berobat di RS Panti Wilas “Dr. 
Cipto”. Love adalah kasih yang terus 
menghidupi layanan nyata di RS ini , 
hope menjadi pengharapan yang juga 
sedang mewujud dan terus akan mewujud 
serta faith adalah iman yang terus 
menjiwai dan menuntun perjalanan RS 
ini selama lamanya. Tuhan yang 
menuntun perjalanan RS Panti Wilasa 
“Dr. Cipto”.n
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Klik!

Dr. Daniel Budi Wibowo, M,Kes memotong tumpeng HUT ke Dr. Daniel Budi Wibowo, M,Kes memotong tumpeng HUT ke 
71 RS Pant Wilasa “Dr. Cipto”71 RS Pant Wilasa “Dr. Cipto”

Dr. Daniel Budi Wibowo, M,Kes memotong tumpeng HUT ke 
71 RS Pant Wilasa “Dr. Cipto”

Pdt. Simon, M.Th, Ketua Pengurus YAKKUM menjadi Pdt. Simon, M.Th, Ketua Pengurus YAKKUM menjadi 
pembicara dalam acara HUT ke 71pembicara dalam acara HUT ke 71

Pdt. Simon, M.Th, Ketua Pengurus YAKKUM menjadi 
pembicara dalam acara HUT ke 71

Penerima penghargaan karyawan Penerima penghargaan karyawan 
masa kerja 30 tahun  masa kerja 30 tahun  

Penerima penghargaan karyawan 
masa kerja 30 tahun  

Penerima penghargaan karyawan Penerima penghargaan karyawan 
masa kerja 20 tahun  masa kerja 20 tahun  

Penerima penghargaan karyawan 
masa kerja 20 tahun  

Dr. Daniel dalam Dr. Daniel dalam 
sambutan  Hut ke 71 sambutan  Hut ke 71 

Dr. Daniel dalam 
sambutan  Hut ke 71 

Penghargaan Penghargaan 
Donor DarahDonor Darah
Penghargaan 
Donor DarahPenglepasan Purna TugasPenglepasan Purna TugasPenglepasan Purna Tugas

Hut ke 15 Majalah KasihHut ke 15 Majalah KasihHut ke 15 Majalah Kasih

Pelaksanaan vaksin Covid 19 di RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”, tenaga kesehatan, lansia, tokoh agamaPelaksanaan vaksin Covid 19 di RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”, tenaga kesehatan, lansia, tokoh agamaPelaksanaan vaksin Covid 19 di RS Panti Wilasa “Dr. Cipto”, tenaga kesehatan, lansia, tokoh agama

Bakti sosial kerjasama dengan Bakti sosial kerjasama dengan 
berbagai unsur berbagai unsur 

Bakti sosial kerjasama dengan 
berbagai unsur Donor darah “songolasan”Donor darah “songolasan”Donor darah “songolasan” Peresmian ICU tekanan negatifPeresmian ICU tekanan negatifPeresmian ICU tekanan negatif

Bantuan kepada para purna karya Bantuan kepada para purna karya 
YAKKUMYAKKUM

Bantuan kepada para purna karya 
YAKKUM

Aksi peduli kepada karyawan yang Aksi peduli kepada karyawan yang 
terdampak banjirterdampak banjir

Aksi peduli kepada karyawan yang 
terdampak banjir

Kegiatan pemeriksaan kesehatan Kegiatan pemeriksaan kesehatan 
dengang prorokol kesehatan dengang prorokol kesehatan 

Kegiatan pemeriksaan kesehatan 
dengang prorokol kesehatan 



Kami menolong
Tuhan menyembuhkan
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