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Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai 

dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui 

menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Pengurutan genetika virus ini mengindikasikan bahwa virus ini berjenis 

betacoronavirus yang terkait erat dengan virus SARS. Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. 

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).  

Ilustrasi: Edupedogram (Corona Virus) 
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Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet 

cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi 

sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Meskipun 

sebagian besar orang yang terjangkit COVID-19 hanya mengalami penyakit yang 

ringan atau tanpa komplikasi, sekitar 14% menderita penyakit parah yang 

memerlukan perawatan rumah sakit dan dukungan oksigen, dan 5% perlu 

dimasukkan ke unit perawatan intensif. Dalam kasus-kasus parah, COVID-19 dapat 

diperburuk dengan sindrom gawat pernapasan akut (ARDS), sepsis dan septic shock, 

gagal multiorgan, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut (2).  

 

Ilustrasi: Orang tua paling rentan terpapar Covid-19 

Usia lanjut dan penyakit penyerta dilaporkan menjadi faktor risiko kematian, 

dan analisis multivariabel baru mengonfirmasi usia lanjut, skor SOFA (Sequential 

Organ Failure Assessment) dan d-dimer > 1 μg/L saat masuk fasilitas dikaitkan dengan 

tingkat kematian yang lebih tinggi. Studi ini juga mengamati durasi median deteksi 

RNA viral selama 20,0 hari (IQR 17,0-24,0) pada penyintas, tetapi virus COVID-19 

masih dapat terdeteksi hingga kematian pada bukan penyintas. Durasi shedding virus 

terlama yang diamati pada penyintas adalah 37 hari. 
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Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan 

akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan 

masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat 

menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan 

kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus 

adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil 

rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. 

Virus umumnya dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan yang 

halus. Jika suhu dan kelembaban memungkinkan, mereka dapat bertahan selama 

beberapa hari. Virus corona baru sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Panas 

yang berkelanjutan pada 132,8ºF selama 30 menit, eter, alkohol 75%, desinfektan 

yang mengandung klorin, asam perasetat, kloroform, dan pelarut lipid lainnya dapat 

secara efektif menonaktifkan virus. Chlorhexidine (juga dikenal sebagai 

chlorhexidine gluconate) juga secara efektif menonaktifkan virus. 

 

Ilustrasi: Covid-19 dapat mati karena cahaya matahari dan disinfektan 
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Saat ini, diyakini bahwa penularan melalui percikan pernapasan dan kontak 

adalah rute utamanya, tapi terdapat risiko penularan fecal-oral. Penularan aerosol, 

penularan dari ibu ke anak, dan rute-rute lainnya belum terkonfirmasi.   

 

Cara Penularan 

 

Penularan percikan pernapasan: Ini adalah cara utama 

penularan kontak langsung. Virus ditularkan melalui 

percikan-percikan yang muncul saat pasien batuk, bersin, 

atau bicara, dan orang-orang yang rentan mungkin 

terinfeksi setelah menghirup percikan-percikan tersebut. 

 
Penularan kontak tidak langsung: Virus ini bisa ditularkan 

melalui kontak tidak langsung dengan orang yang 

terinfeksi. Percikan yang mengandung virus tersimpan di 

permukaan suatu benda, yang mungkin disentuh oleh 

tangan. Virus dari tangan yang terkontaminasi mungkin 

terbawa ke saluran mukosa di mulut, hidung, dan mata 

orang tersebut dan membuatnya terjangkit. 

 
Virus corona yang masih hidup terdeteksi dari tinja pasien 

terkonfirmasi, menandakan adanya kemungkinan 

penularan fecal-oral. 

 

 
Penularan aerosol: Ketika percikan-percikan bertahan di 

udara dan kehilangan kandungan air, patogennya 

tertinggal dan membentuk inti percikan (yaitu aerosol). 

Aerosol-aerosol ini dapat terbang ke lokasi yang jauh, 

mengakibatkan penularan jarak jauh. Cara penularan ini 

disebut penularan aerosol. Belum ada bukti yang 
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menunjukkan virus corona baru ini dapat ditularkan 

melalui aerosol. 

 

 

Penularan dari ibu ke anak: Anak dari ibu yang terjangkit 

COVID-19 terkonfirmasi memiliki hasil positif ketika 

dilakukan tes usap tenggorokan 30 jam setelah lahir. Ini 

menandakan bahwa virus corona baru mungkin bisa 

menyebabkan infeksi neonatal melalui penularan ibu ke 

anak, tapi penelitian dan bukti sains masih diperlukan 

untuk mengonfirmasi rute ini. 

Percikan secara umum merujuk pada p artikel mengandung air dengan 

diameter lebih dari 5 µm. Percikan dapat memasuki permukaan mukosa dalam jarak 

tertentu (biasanya 1 m). Karena ukuran dan berat percikan yang relatif besar, 

percikan tidak dapat tergantung di udara terlalu lama.  Terbentuknya percikan 

pernapasan: 

(1) Batuk, bersin, atau bicara 

(2) Selama prosedur saluran pernapasan invasif, misalnya tindakan pengisapan 

atau bronkoskopi, intubasi trakea, gerakan-gerakan yang menstimulasi batuk 

termasuk berganti posisi di tempat tidur atau menepuk-nepuk punggung, dan 

resusitasi jantung paru. 
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 Jika TIDAK TERDAPAT GEJALA /tanda penyakit pernapasan seperti: 

batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/pneumonia ringan hingga berat 

dan demam (>=380C) atau riwayat demam; serta FAKTOR RISIKO TIDAK 

ADA, yaitu tidak pernah memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi 

atau probabel COVID-19 dan tidak pernah memiliki riwayat perjalanan atau 

tinggal di wilayah yang melaporkan transmisi lokal, maka individu masuk 

dalam kelompok TIDAK BERISIKO/LOW RISK. 

 Jika TERDAPAT GEJALA /tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak 

nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/pneumonia ringan hingga berat dan demam 

(>=380C) atau riwayat demam; namun FAKTOR RISIKO TIDAK ADA, 

yaitu tidak pernah memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau 

probabel COVID-19 dan tidak pernah memiliki riwayat perjalanan atau tinggal 

di wilayah yang melaporkan transmisi lokal, maka individu masuk dalam 

kelompok TIDAK BERISIKO/LOW RISK. 

 Jika TIDAK TERDAPAT GEJALA /tanda penyakit pernapasan seperti: 

batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/pneumonia ringan hingga berat 

dan demam (>=380C) atau riwayat demam; namun TERDAPAT FAKTOR 

RISIKO, yaitu pernah memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau 

probabel COVID-19 dan tidak pernah memiliki riwayat perjalanan atau tinggal 

di wilayah yang melaporkan transmisi lokal, maka individu masuk dalam 

KELOMPOK ORANG DENGAN RESIKO. 

 Jika TERDAPAT GEJALA/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak 

nafas/ sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan demam 

(>=380C) atau riwayat demam; serta TERDAPAT FAKTOR RISIKO, yaitu 

pernah memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel 

COVID-19 dan tidak pernah memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di 

wilayah yang melaporkan transmisi lokal, maka individu masuk dalam 

kelompok ORANG DALAM PANTUAN/PASIEN DALAM 

PENGAWASAN (ODP/PDP). 
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Deteksi dini Covid-19 dengan masuk ke link dibawah ini: 

bit.ly/DeteksiCovidUnej 

Ilustrasi Screening terhadap Covid-19 

 

 

 

 

 Bila sudah masuk dalam kelompok ORANG DALAM PANTUAN/PASIEN 

DALAM PENGAWASAN (ODP/PDP), maka segera RUJUK ke fasilitas 

layanan kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah (berdasarkan 

keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang 

Penetapan RS Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di 

Jawa Timur), yaitu: 

1) Rumah Sakit Daerah Dr. Soebandi Jember 

2) Rumah Sakit Tk. III Baladhika Husada (DKT) 

3) Rumah Sakit Bina Sehat 

4) Rumah Sakit Citra Husada 

5) Rumah Sakit Paru Jember 

6) Rumah Sakit Jember Klinik 

 Kasus Konfirmasi: Seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan 

laboratorium positif. 
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 Kelompok Tidak Berisiko/Low Risk tanpa gejala dan tanpa faktor risiko  

Bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok tersebut maka hal-hal yang harus 

dilakukan adalah: 

1) Banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, keluar rumah hanya untuk 

keperluan mendesak dan segera pulang jika urusannya sudah selesai. 

2) Tetap melakukan sosial distancing. 

3) Istirahat yang cukup 

4) Mengkonsumsi makan-makanan dengan gizi seimbang serta vitamin 

5) Melakukan aktivitas fisik dengan berolahraga 

6) Melakukan cuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir secara 

konsisten 

 

 

Ilustrasi Latihan dalam rumah 
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 Kelompok Tidak Berisiko/Low Risk dengan gejala akan tetapi tanpa faktor 

risiko 

Bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok tersebut maka hal-hal yang harus 

dilakukan adalah: 

1) Tetap tinggal di rumah untuk beristirahat, hindari keluar rumah. 

2) Tetap melakukan sosial distancing. 

3) Istirahat yang cukup 

4) Bila mengalami gejala batuk/pilek maka gunakan masker atau memahami 

etika batuk/bersin yang benar. 

5) Mengkonsumsi makan-makanan dengan gizi seimbang serta vitamin 

6) Melakukan aktivitas fisik ringan di rumah 

7) Melakukan cuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir secara 

konsisten 

8) Jika Gejala memburuk, Segera periksakan diri anda ke Layanan Kesehatan 

Terdekat. 

Ilustrasi bertahan di rumah 
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 Kelompok Orang Dengan Risiko tanpa gejala akan tetapi dengan Faktor 

Risiko 

Bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok tersebut maka hal-hal yang harus 

dilakukan adalah: 

1) tetap tinggal di rumah dan observasi diri sendiri di rumah selama 14 Hari, 

hindari keluar rumah bahkan untuk keperluan mendesak bila memungkinkan 

hubungi petugas kesehatan yang berada di sekitar wilayah agar bisa 

memantau perkembangan kesehatan Anda. 

2) Tetap melakukan sosial distancing. 

3) Menggunakan masker pada saat berinteraksi dengan orang lain. 

4) Istirahat yang cukup. 

5) Mengkonsumsi makan-makanan dengan gizi seimbang serta vitamin. 

6) Melakukan aktivitas fisik ringan di rumah. 

7) Melakukan cuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir secara 

konsisten. 

8) Apabila Terdapat gejala Infeksi Saluran Pernafasan Atas (Batuk, Pilek, 

Demam, dan Sesak Nafas), Segera Hubungi Layanan Kesehatan Terdekat 

(IGD Rumah Sakit di sekitar Anda)  

Ilustrasi Istirahat yang cukup dan berkualitas 
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 Kelompok ODP/PDP, dengan gejala dan dengan faktor risiko 

Bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok tersebut maka hal-hal yang harus 

dilakukan adalah: 

1) Hindari interaksi dengan keluarga dan orang sekitar karena berisiko 

menularkan penyakit. 

2) Segera periksakan diri anda ke Layanan Kesehatan Terdekat (IGD Rumah 

Sakit disekitar Anda) 

3) Menggunakan masker pada saat berinteraksi dengan petugas kesehatan dan 

orang lain. 

4) Melakukan cuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir secara 

konsisten 

Ilustrasi karantina untuk mencegah penyebaran virus corona 
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Mencuci tangan pakai sabun adalah 

salah satu upaya pencegahan melalui 

tindakan sanitasi dengan membersihkan 

tangan dan jari jemari menggunakan air 

dan sabun. Tangan manusia seringkali 

menjadi agen yang membawa kuman dan 

menyebabkan patogen berpindah dari satu 

orang atau dari alam ke orang lain melalui  

kontak langsung atau tidak langsung. 

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah 

dengan cuci tangan pakai sabun yaitu; (1). 

Infeksi saluran pernapasan karena mencuci 

tangan dengan sabun dapat melepaskan 

kuman-kuman pernapasan yang terdapat 

pada tangan dan permukaan telapak tangan, dan dapat menghilangkan kuman 

penyakit lainnya, (2). Diare karena kuman infeksius penyebab diare ditularkan 

melalui jalur fecal-oral, sehingga mencuci tangan pakai sabun dapat mencegah 

penularan kuman penyakit tersebut, (3). Infeksi cacing, mata dan penyakit kulit, 

dimana penelitian telah membuktikan bahwa selain diare dan infeksi saluran 

pernapasan, penggunaan sabun dalam mencuci tangan mengurangi kejadian 

penyakit kulit, infeksi mata seperti trakoma, dan cacingan khususnya untuk 

ascariasis dan trichuriasis. 

Tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang, 

ataupun cairan tubuh lain (seperti ingus, dan makanan/minuman yang 

terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun) dapat memindahkan bakteri, virus, 

dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan. 

Mencuci tangan dengan air saja lebih umum dilakukan, namun hal ini terbukti 

tidak efektif dalam menjaga kesehatan dibandingkan dengan mencuci tangan dengan 

sabun. Menggunakan sabun dalam mencuci tangan sebenarnya menyebabkan orang 

harus mengalokasikan waktunya lebih banyak saat mencuci tangan, namun 

penggunaan sabun menjadi efektif karena lemak dan kotoran yang menempel akan 
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terlepas saat tangan digosok dan bergesek dalam upaya melepasnya. Di dalam lemak 

dan kotoran yang menempel inilah kuman penyakit hidup. 

 

Hand Sanitizer merupakan pembersih 

tangan yang memiliki kemampuan 

antibakteri dalam menghambat  hingga 

membunuh bakteri. Terdapat dua hand 

sanitizer yaitu hand sanitizer gel dan hand 

sanitizer spray. Hand sanitizer gel 

merupakan pembersih tangan 

berbentuk gel yang berguna untuk 

membersihkan atau menghilangkan 

kuman pada tangan, mengandung 

bahan aktif alkohol 60%. Hand sanitizer 

spray merupakan pembersih tangan 

berbentuk spray untuk membersihkan 

atau menghilangkan kuman pada 

tangan yang mengandung bahan aktif 

irgasan DP 300  : 0,1% dan alkohol 60%. Hand sanitizer yang berbentuk cair atau 

spray lebih efektif dibandingkan hand sanitizer gel dalam menurunkan angka kuman 

pada tangan. 
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Masker adalah salah satu dari 

Alat Pelindung Diri yang 

mempunyai fungsi untuk 

melindungi dari debu atau 

partikel-partikel yang lebih 

kasar yang masuk ke dalam 

saluran pernafasan. Masker 

terbuat dari kain dengan 

ukuran pori- pori tertentu. 

Terdiri atas beberapa jenis 

masker yaitu: 

1) Masker penyaring debu  

Masker ini berguna untuk 

melindungi pernafasan dari 

serbuk-serbuk logam, 

penggerindaan atau serbuk 

kasar lainnya. 

 

2) Masker berhidung  

Masker ini dapat menyaring debu atau benda sampai ukuran 0,5 mikron, bila kita 

sulit bernafas waktu memakai alat ini maka hidungnya harus diganti karena filternya 

tersumbat oleh debu. Alat pelindung pernapasan/masker diperlukan di tempat kerja 

dimana udara didalamnya tercemar. Pencemaran udara berkisar dari pencemaran 

yang tidak berbahaya sampai pada pencemaran yang sangat berbahaya. Bahan 

pencemaran udara biasanya dalam bentuk debu, uap, gas, asap, atau kabut. Untuk 

menentukan alat pelindung diri pernapasan, maka lebih dahulu ditentukan jenis dan 

kadar bahan pencemar yang ada serta dievaluasi tingkat bahayanya. 

 

3) Masker bertabung  

Masker bertabung mempunyai filter yang baik daripada masker berhidung. 

Masker ini sangat tepat digunakan untuk melindungi pernafasan dari gas tertentu. 
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Bermacam-macam tabungnya tertulis untuk macam-macam gas yang sesuai dengan 

jenis masker yang digunakan. 

 

4) Masker kertas  

Masker ini digunakan untuk menyerap partikel-pertikel berbahaya dari udara agar 

tidak masuk ke jalur pernafasan. Pada penggunaan masker kertas, udara disaring 

permukaan kertas yang berserat sehingga partikel-partikel halus yang terkandung 

dalam udara tidak masuk ke saluran pernafasan. 

 

Ilustrasi penggunaan masker sebagai alat perlindungan diri 
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Ketika orang-orang yang sakit 

COVID-19 tengah diisolasi tapi 

menyebarkan virus corona secara 

cepat ke wilayahnya melalui 

kontak jarak dekat, maka pola itu 

disebut sebagai penularan 

komunitas (community 

transmission). Semakin meluas 

penularan komunitas yang terjadi, 

maka tindakan tambahan perlu 

dilakukan, yaitu mengurangi 

kontak antara satu warga dengan 

warga lain di wilayah itu (social 

distancing atau di sini akan disebut 

sebagai mengurangi kontak 

antarwarga). Termasuk tindakan 

mengurangi kontak antarwarga 

adalah mengurangi kegiatan pertemuan di tempat umum, menutup sekolah dan 

mengurangi penggunaan transportasi umum yang tidak penting.  
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Gizi Seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi 

dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan 

memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup 

bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan 

berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Gizi yang tidak optimal berkaitan 

dengan kesehatan yang buruk, dan dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi 

karena daya tahan tubuh yang menurun. Sebaliknya pula infeksi yang sering diderita 

akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan gizi sedangkan nafsu makan biasanya 

menurun jika terjadi penyakit infeksi, sehingga dapat menyebabkan seseorang yang 

tadi gizinya baik akan menderita gangguan gizi. 
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Aktivitas fisik didefinisikan sebagai setiap pergerakan jasmani yang dihasilkan otot 

skelet yang memerlukan pengeluaran energi. Istilah ini meliputi rentang penuh dari 

seluruh pergerakan tubuh manusia mulai dari olahraga yang kompetitif dan latihan 

fisik sebagai hobi atau aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebaliknya, inaktivitas fisik bisa didefinisikan sebagai keadaan dimana pergerakan 

tubuh minimal dan pengeluaran energi mendekati resting metabolic rates. Aktivitas 

fisik mempengaruhi total energy expenditure, yang mana merupakan jumlah dari basal 

metabolic rate (jumlah energi yang dikeluarkan saat istirahat dalam suhu lingkungan 

yang normal dan keadaan puasa), thermic effect of food dan energi yang dikeluarkan 

saat aktivitas fisik. 

 

Aktivitas fisik merupakan perilaku multidimensi yang kompleks. Banyak tipe 

aktivitas yang berbeda yang berkontribusi dalam aktivitas fisik keseluruhan; 

termasuk aktivitas pekerjaan, rumah tangga (contoh: mengasuh anak, bersih-bersih 

rumah), transportasi (contoh: jalan kaki, bersepeda), dan aktivitas waktu senggang 

(contoh: menari, berenang). Latihan fisik (physical exercise) adalah subkategori dari 

aktivitas waktu senggang dan didefinisikan sebagai aktivitas fisik yang direncanakan, 
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terstruktur, repetitif, dan bertujuan untuk pengembangan atau pemeliharaan 

kesehatan fisik. 

Berdasarkan tingkat intensitasnya, aktivitas fisik dibagi menjadi aktivitas fisik ringan, 

sedang, dan berat. Aktivitas fisik berat adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan 

minimal selama 10 menit sampai denyut nadi dan napas meningkat lebih dari 

biasanya, contohnya ialah menimba air, mendaki gunung, lari cepat, menebang 

pohon, mencangkul, dll. Sedangkan aktivitas fisik sedang apabila melakukan 

kegiatan fisik sedang (seperti menyapu dan mengepel) minimal lima hari atau lebih 

dengan durasi beraktivitas minimal 150 menit dalam satu minggu. Selain kriteria di 

atas, masuk dalam aktivitas fisik ringan. 
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Daftar Email Pendamping
1. Iken Nafikadini, S.KM., M.Kes : nafikadini@unej.ac.id
2. dr. Sheilla Rachmania : sheilla.dr.fk@unej.ac.id
3. drg. Elyda Akhya Afida Misrohmasari, MIPH : elyda.fkg@unej.ac.id
4. Ns. Jon Hafan Sutawardanu, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB. : hafan@unej.ac.id
5. Dr. drg. Sri hernawati, M.Kes. : srihernawati.drg5@yahoo.com
6. Dr. Fifteen Aprila Fajrin, S.Farm.Apt., M.Farm. : fifteen.farmasi@unej.ac.id
7. Ahmad Zainuddin, S.P., M.Si. : zainuddin91.faperta@unej.ac.id
8. drg. Dyah Indartin Setyowati, M.Kes : dyahartadi.fkg@unej.ac.id
9. Dr. Budipratiwi W., S.Farm., M.Sc., Apt. : wisudyaningsih@unej.ac.id
10. Dr. Yeny Dhokhikah, S.T., M.T : yeny.teknik@unej.ac.id
11. Dr. dr. Candra Bumi, M.Si : candrabumi@unej.ac.id
12. Evi Umayah Ulfa, S.Si., M.Si., Apt : evi.farmasi@unej.ac.id
13. Priza Pandunata, S.Kom., M.Sc. : priza@unej.ac.id
14. dr. Ragil Ismi Hartanti, M.Sc : ragil.ismi@unej.ac.id
15. dr. Arsyzilma Hakiim : arsyzilmahakiim@gmail.com
16. dr. Adelia Handoko, M.Si : adelia.fk@unej.ac.id
17. dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D. : pulong.wijang@unej.ac.id
18. dr. Cholis Abrori, M.Kes., M.Pd.Ked. : dollis.dr@gmail.com
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Daftar No HP Pendamping
1. Iken Nafikadini, S.KM., M.Kes : +62 819-1473-1883

2. dr. Sheilla Rachmania : +62 813-3622-2909

3. drg. Elyda Akhya Afida Misrohmasari, MIPH : +62 813-3643-6770

4. Ns. Jon Hafan Sutawardanu, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB. : +62 857-7234-3898

5. Dr. drg. Sri hernawati, M.Kes. : +62 812-3458-242

6. Dr. Fifteen Aprila Fajrin, S.Farm.Apt., M.Farm. : +62 813-3651-6291

7. Ahmad Zainuddin, S.P., M.Si. : +62 896-8234-9116

8. drg. Dyah Indartin Setyowati, M.Kes : +62 812-3415-9123

9. Dr. Budipratiwi Wisudyaningsih, S.Farm., M.Sc., Apt. : +62 818-0314-1492

10. Dr. Yeny Dhokhikah, S.T., M.T : +62 813-5897-7512

11. Dr. dr. Candra Bumi, M.Si : +62 812-3566-2044

12. Evi Umayah Ulfa, S.Si., M.Si., Apt : +62 857-3176-0071

13. Priza Pandunata, S.Kom., M.Sc. : +62 838-4777-3803

14. dr. Ragil Ismi Hartanti, M.Sc : +62 856-2961-422

15. dr. Arsyzilma Hakiim : +62 811-4162-762

16. dr. Adelia Handoko, M.Si : +62 812-3272-8010

17. dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D. : +62 812_5904_9524

18. dr. Cholis Abrori, M.Kes., M.Pd.Ked. : +62 811-3546-087



KETENTUAN

• Pengisian Log Book dilakukan setiap kegiatan
telah dilakukan selesai

• Approval Log Book akan dilakukan oleh Dosen
Pendamping



Link Log Book Relawan

• https://bit.ly/relawanCOVID

https://bit.ly/relawanCOVID


Isikan Email aktif anda



Tuliskan Nama dan
NIM Lengkap anda



Pilih Nama
Pendamping



Pilih Email 
Pendamping





Pilih Nama
Kegiatan





Pilih Durasi Kegiatan
Sesuaikan dengan

Tabel





Target Kegiatan

• Target:

– Target kinerja

– Target sasaran











PERAN PENDAMPING 



Setelah relawan klik submit, maka akan muncul notifikasi di email 
pendamping  (yang terdaftar)















Approve / Reject



























Yang harus dilakukan setelah
mengirim log book …

• Konfirmasi dan memberi tahu pendamping

• Pastikan pendamping untuk memberikan
approval/rejection atau perbaikan

• Simpan log book dan laporan akhir di google
drive



TERIMA KASIH



 
 

No Kategori Kegiatan Nama Kegiatan 
Durasi 

Kegiatan 

1 

 

Edukasi dan 

Promosi Kesehatan 

Penyuluhan 8 jam/kegiatan 

Pembuatan Media Promosi Kesehatan – Poster/Leaflet/Pamflet 6 jam/produk 

Pembuatan Media Promosi Kesehatan – Video Edukatif Durasi 5-

10 menit 
24 jam/video 

Pembuatan Media Promosi Kesehatan – Video Edukatif Durasi < 

5 menit 
12 jam/video 

Pembuatan Media Promosi Kesehatan – Presentasi Power Point 5 jam/ppt 

Maintenance Web Tim Covid UNEJ 5 jam/hari 

Pembuatan konten Sosial Media TTDKBC (Instagram) 4 jam/konten 

Pengadaan dan pelaksanaan Webinar tentang COVID19 24 jam/kegiatan 

Pembuatan aplikasi/sistem IT pendukung pencegahan Covid-19 72 jam/aplikasi 

Perancangan dan Pembuatan alat peraga pencegahan COVID-19 8 jam/hari 

2 Prevensi 

Perancangan dan Pembuatan peralatan disinfeksi efektif 8 jam/hari 

Penyemprotan disinfektan Fakultas/Unit Kerja 6 jam/kegiatan  

Pembuatan larutan disinfektan 4 jam/hari 

Pembuatan Hand Sanitizer 4 jam/hari 

Perancangan dan Pembuatan Face Shield 6 jam/hari 

Perancangan dan Pembuatan Wastafel Cerdas 8 jam/hari 

Perancangan dan Pembuatan Desk Shield Protector 7 jam/hari 

Pengaturan pelaksanaan protokol pencegahan COVID19 pada unit 

kerja/Fakultas di Universitas Jember 
6 jam/kegiatan 

3 
Pengabdian 

Masyarakat 

Jaga Pojok Covid  8 jam/hari 

Distribusi APD 5 jam/kegiatan 

Visitasi dan survey Protokol Pencegahan COVID-19 ke 

masyarakat sekitar Universitas Jember  
6 jam/kegiatan 

Visitasi dan survey Protokol Pencegahan COVID-19 Ke Unit 

Kerja/Fakultas di Universitas Jember 
6 jam/kegiatan 

Pendampingan kegiatan Universitas 6 jam/kegiatan 

Pengelolaan inventaris (APD, dll) di Pojok Covid 4 jam/kegiatan 

Pendampingan populasi rawan COVID-19 5 jam/hari 

Pendampingan gugus tugas COVID-19 Kelurahan/Kecamatan 5 jam/hari 

Pengelolaan donasi terkait COVID19 5 jam/hari 

4 Surveillance 

Penyelidikan Epidemiologi 5 jam/kasus 

Maintenance data surveillance 5 jam/hari 

Koordinasi dengan PKM dan Jejaring 5 jam/hari 

5 Laporan Kegiatan 
Pembuatan dan penyusunan Laporan Akhir Relawan (Individu) 8 jam/laporan 

Pembuatan dan penyusunan Laporan Akhir Relawan (Kelompok) 8 jam/laporan 

 


