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Bagaimana reaksi kita menyikapi info-
info terkait Covid-19? 

• Cemas  

• Panik 

• Ketakutan 
berlebih 

• Waspada 

• Berhati-hati 

• Antisapatif  

• Mengontrol reaksi 
emosional dari 
setiap informasi 
yang masuk. 

• Selalu 
menggunakan 
akal sehat dalam 
memfilter 
informasi 

• Setiap 
orang 
harus 
memiliki 
literasi 
sains, 

• Jadikan 
saintist sbg 
rujukan 



Permasalahannya... 

• Literasi sains masyarakat kita masih cukup rendah, khususnya dalam 
pencegahan Covid-19. 

• Kebiasaan dan cara mencuci tangan saja masih belum tepat (survey 
dari 3.700 orang, hanya 5% yang mencuci tangan lebih dari 15 detik). 

• Kesadaran diri terhadap himbauan pemerintah juga kurang baik, 
seperti: menggunakan masker, social/ physical distancing, lock down, 
PSBB. 

• Lebih lebih pengenalan dan pengetahuan terhadap virus corona dan 
bahayanya. 

• Belum lagi bicara tentang gizi yang baik untuk menangkal covid-19. 



• Para saintis telah memprediksi 
pandemi ini sejak beberapa tahun 
lalu, 

• Bahkan Bill Gates, mengibaratkan 
bahwa pandemi ini seperti perang 
dunia antara manusia vs virus. 
Manusia bisa menang jika memiliki 
amunisi berupa inovasi saintek: 
Bisa menemukan vaksin lebih 

cepat, 
Bisa menemukan cara menguji/ 

tes kesehatan lebih masif, 
Bisa melengkapi sistem 

kesehatan dgn baik dan cepat. 



BAGAIMANA DAMPAK PANDEMI 

COVID-19 TERHADAP KEHIDUPAN 

MANUSIA? 
 

Beberapa Temuan lapangan Tim Satgas Pencegahan Covid-19 
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Krisis Kesehatan 

Imunitas masyarakat menjadi rentan 

Terbatasnya alat uji/ tes gejala Covid-19 

 

Kebutuhan vaksin Covid-19 segera dan 
dapat mencukupi  



Krisis Kesehatan 

Kurangnya persediaan APD (Alat Pelindung Diri): 
hazmat, masker, sarung tangan, kaca mata google, 

faceshield, dsb. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
medis. 

 

Menurunnya kekuatan fisik dan mental tim 
medis yang menangani pasien covid-19 

 

Kurangnya literasi kesehatan masyarakat. 

 

 



Krisis Ekonomi 

• Menurunnya penghasilan masyarakat: sopir kendaraan umum, 
karyawan hotel & wisata, pegawai pabrik, dll. 

• PHK masal pada beberapa sektor ekonomi (seperti: 
transportasi, pariwisata, industri, dsb). 

• Krisis ekonomi akut dapat mendorong kenekadan masyarakat 
untuk melakukan penyimpangan  kriminal 

 



Krisis Psikologis 

• Trauma masyarakat karena ketidaksiapan dalam menghadapi 
pandemi, 

• Kekhawatiran pendidik dan siswa tidak dapat mengikuti proses 
pendidikan secaara utuh karena keterbatasan media dan akses 
belajar. 

• Kejenuhan anak-anak karena tidak dapat belajar di sekolah, 

• Kepanikan berlebih yang menyebabkan konflik sosial 



Dampak positif dari pandemi 

• Masyarakat terlatih untuk menggunakan IT 

• Peningkatan transaksi non tunai 

• Masyarakat terdorong untuk belajar sains dan teknologi 

• Masyarakat memiliki empati dan jiwa sosial yang tinggi 

• Masyarakat menjadi sadar akan hidup sehat 

• Polusi menurun dan lingkungan menjadi sehat 



APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN DI 

TENGAH PANDEMI COVID-19? 
Inilah peluang penelitian dan pengabdian dalam bidang sains & teknologi di tengah 

Pandemi Covid-19 



Sektor Kesehatan 

Kebutuhan vaksin covid-19 sangat cepat, tinggi 
dan dalam jumlah yang banyak  sains  

Riset terhadap bahan alami untuk mengobati 
pasien terinfeksi virus covid-19, misal: daun 
sungkai, daun kelor, daun suji, jambu biji, dsb.  
sains 

Kebutuhan alat uji tes covid-19 sangat tinggi dan 
dalam jumlah banyak  integrasi teknologi & 
kesehatan 

Riet dan pengembangan alat bantu pernafasan 
(ventilator) bagi pasien terinfeksi covid-19  
integrasi teknologi & kesehatan 



Sektor Kesehatan 

Penelitian dan pengabdian tentang APD (sprt: 
faceshield, hazmat, masker)  integrasi 
teknologi, industri & kesehatan 

Penelitian dan pengabdian tentang bahan pembersih 
tubuh dan lingkungan dari infeksi virus (sprt: hand 
sanitizer, hand soap, sabun antiseptic, cairan 
disinfektan)  sains & teknologi 

Monitoring dan layanan kesehatan online  
integrasi informatika & kesehatan 

Penelitian dan pengabdian tentang makanan bergizi 
untuk pasien covid-19  integrasi tekpang dan 
kesehatan. 



Sektor Ekonomi 

Memberikan beberapa alternatif pelatihan dan peluang usaha, 
seperti: 

1. Hidroponik  tutorial bisa dilakukan secara online, 

2. Pertanian modern  integrasi informatika dan pertanian 

3. Budidaya jamur  integrasi biologi & ekonomi 

4. Diberikan pelatihan marketplace  integrasi informatika dan 
ekonomi 



Apa yang dapat kita lakukan? 

• Sektor Pendidikan 
1. Melakukan riset dan pengembangan media 

pendidikan yang mudah diakses bagi seluruh 
kalangan, 

2. Memberikan pelatihan pembuatan APE berbasis 
printing 3D kpd para guru dan orang tua  
integrasi teknik mesin dan pendidikan 

 
Sektor Sosial 
Pemberian edukasi secara menyeluruh bagi 
masyarakat ttg covid-19, bahayanya, 
pencegahannya, sehingga tidak menyebabkan 
kepanikan dan timbul konflik sosial. 

 
 
 



Dua sektor yang akan mengalami perubahan drastis 

Kesehatan Pendidikan 



Tantangan terbesar kita ke depan? 

Ada 1 tantangan terbesar yang diprediksi akan terjadi ke depan, 

bahkan lebih dahsyat dari pandemi, yaitu: CLIMATE CHANGE 



Menghadapi situasi tersebut, sains harus ambil peran, 
dengan cara: 

• Memperkenalkan sains kepada masyarakat sebagai 
hal yang dekat dengan hidup setiap orang, 

• Dikemas secara sederhana dan ringan 

• Jadikan sains sebagai topik yang menyenangkan. 

• Diintegrasikan dalam pendidikan scra komprehensif 
dan berkelanjutan 

Sains Harus Hadir... 

Masyarakat menjadi lebih siap  
karena memiliki literasi sains yang tinggi 

Nadiem Makarim (Mendikbud RI) 



TERIMA KASIH 


