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P E N Y U S U N

COVID-19
PANDUAN RAWAT

DI PESANTREN



Kata Pengantar 

Alhamdulillah, was-syukrulillah walahawla walaquwwata illa billah al 'aliyil' adhim. 
Washolatu was-salamu ala rasulillah saw wa'ala alihi wasohbihi, wat-tabi'iina, ajma'in

Sampai tanggal 23 Juni 2020, pertumbuhan Covid-19 belum juga melandai. Satgas Covid-19 
mencatat, jumlah positif Covid-19 di Indonesia mencapai 47,896 kasus, dirawat 26,120 kasus, dan 
meninggal mencapai 2,535 kasus. Media juga menunjukkan beberapa cluster baru muncul di 
berbagai tempat.

RMI PBNU secara seksama sangat memperhatikan perkembangan tersebut. Kami menyadari dengan 
jumlah santri seluruh Indonesia mencapai 18 juta lebih, di mana lebih dari 5 juta di antaranya di 
asrama, pesantren juga memiliki potensi terpapar. Untuk itulah, kemarin RMI PBNU me-launching 
Protokol Pencegahan Covid-19 untukPesantren.

Namun ikhtiar lahir dan bathin tersebut belum menjamin pesantren terbebas dari kemungkinan 
terpapar. Oleh karena itulah, RMI PBNU bekerja sama dengan Forum Sillaturrahim Nahdhiyyian 
Gadjah Mada (akademisi multidisipliner dari UGM yang memiliki latar belakang NU) kembali me-
launching Protokol Perawatan Covid-19 di Pesantren.

Hal ini sebagai wujud antisipasi pesantren sejak dini untuk mengantispasi segala kemungkinan yang 
bisa terjadi, sekaligus kontribusi pesantren dalam upaya merawat kesehatan warga negara, yang 
sesungguhnya menjadi tanggung jawab konsitusional negara. Di sinilah kemandirian pesantren 
menjadi penting.

Tentu saja, kita semua berdoa, agar pesantren tidak terpapar dan tidak menjadi cluster penyebaran 
Covid-19, dan dapat segera melakukan adaptasi terhadap New Normal. Bagaimanapun, kontribusi 
pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerahkan spiritualitas (membentuk 
manusia seutuhnya, insan kamil, tajam secara intelektual dan kecerdasan hati) menjadi bagian 
penting pembangunan nasional. 

Akhir kata, semoga ikhtiar ini mendapat ridho dan berkah Allah SWT, kita semua dikaruniai sehat wal-
a�yah, serta bangsa ini segera dapat mengatasi berbagai dampak Covid-19.



Santri yang tinggal bersama dalam satu rumah 
dengan salah satu anggota keluarga terkon�rmasi 

positif Covid-19 atau ODP, dan dalam
 2 - 14 hari setelahnya menunjukkan gejala penyakit.
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Panduan Rawat Covid-19 di Pesantren

Kriteria Pasien Covid-191

Seseorang yang merupakan kontak erat dengan kasus kon�rmasi COVID-19 tetapi tidak menunjukkan 
gejala maupun tanda-tanda sakit. Yang dimaksud dengan kontak erat adalah kontak �sik atau berada 
dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter) dengan kasus pasien terkon�rmasi atau pasien 
dalam pengawasan yang dalam 2 hari sebelum kontak hingga 14  hari setelah kontak menunjukkan gejala. 
Contoh santri yang masuk dalam kriteria OTG adalah :

Santri yang melakukan perjalananan bersama dengan 
pasien ter kon�rmasi Covid-19 atau ODP 

dalam 2 - 14 hari setelahnya menunjukkan gejala penyakit

Santri yang menghadiri 
acara yang juga dihadiri 
oleh orang yang terkon�rmasi 
positif Covid-19 atau ODP 
dan dalam 2 -14 hari 
setelahnya menunjukkan 
gejala penyakit
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1.A. OTG : Orang Tanpa Gejala

1.B. ODP : Orang Dalam Pemantauan

oMengalami demam (≥38 C) / riwayat demam,
atau gejala gangguan sistem pernapasan 
seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk tidak ada 
penyebab lain secara gambaran klinis yang 
meyakinkan pada 14 hari terakhir, memiliki 
riwayat perjalanan / tinggal di negara/wilayah 
yang melaporkan transmisi lokal

Mengalami gejala gangguan 
sistem pernapasan seperti 
pilek/sakit tenggorokan/batuk,
pada 14 hari terakhir sebelum 
timbul gejala, memiliki riwayat kontak 
dengan kasus kon�rmasi Covid-19. 



1.C. PDP : Pasien Dalam Pengawasan

1.D. Kasus Kon�rmasi

Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 
oyaitu demam (≥38 C) atau riwayat demam, disertai salah satu 

gejala/tanda penyakit pernapasan seperti : batuk/sesak nafas
/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat, tidak ada 
penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, 
pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki 
riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang 
melaporkan transmisi lokal
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oOrang dengan demam (≥38 C) 
atau riwayat demam atau ISPA 

dan pada 14 hari terakhir 
sebelum timbul gejala memiliki 

riwayat kontak dengan kasus 
kon�rmasi COVID-19
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Orang dengan ISPA berat/pneumonia 
berat** yang membutuhkan perawatan 
di rumah sakit dan tidak ada 
penyebab lain berdasarkan 
gambaran klinis yang meyakinkan

Pasien/orang yang terinfeksi COVID-19 
dengan hasil pemeriksaan tes posi�f 
melalui pemeriksaan RT-PCR (tes swab). 

Seluruh warga pesantren yang termasuk dalam kriteria Covid-19 ODP dan PDP, tidak diperkenankan 
datang ke pondok pesantren dan disarankan untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat di 
wilayahnya masing-masing.

Bagi warga pesantren yang sudah dinyatakan sembuh atau yang telah menjalani 
karantina mandiri di rumah masing-masing sesuai dengan pedoman teknis saat 
akan datang ke Pondok Pesantren, maka diperkenankan datang ke pondok 
pesantren dengan tetap mematuhi protokol perjalanan oleh pemerintah dan 
petunjuk teknis dari RMI.



Pembentukan 
Satgas Covid-19 
Pesantren

Setiap pondok pesantren yang akan 
memulai kegiatan belajar-mengajar 
dalam masa tanggap darurat 
Pandemi Covid-19 ini harus 
membentuk Satuan Tugas Covid-19.
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Satgas Covid-19 Pesantren terdiri dari para pengelola dan pengasuh pondok pesantren dengan
melibatkan orang yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan (dokter atau perawat).

Satgas Covid-19 Pesantren adalah individu sehat dan tidak berisiko tinggi 
(tidak gemuk, tidak ada penyakit diabetes, hipertensi, jantung, ginjal, asma, dan penyakit kronik)

Satgas Covid-19 Pesantren melakukan pemantauan kesehatan santri sejak kedatangan 
mereka di pondok pesantren melalui kartu pemantauan yang telah disediakan dan 
melaporkannya ke tenaga kesehatan dalam satuan tugas tersebut.

Satgas Covid-19 Pesantren harus menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan dari tingkat 
Puskesmas hingga Rumah Sakit terdekat untuk merujuk pasien. Sangat disarankan untuk 
memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit dalam naungan Nahdhatul Ulama 
(daftar RS-NU terlampir).

Satgas covid-19 Pesantren dapat menjalin kerjasama dengan TNI, Dinas Kesehatan, atau 
pihak-pihak lain jika tidak memiliki ruang karantina atau ruang isolasi yang kurang memadai 
di lingkungan pondok pesantren. Kerjasama yang dijalin dapat berupa bantuan tenda
(spek dan gambar terlampir) atau bantuan lain yang dibutuhkan agar pedoman teknis ini 
dapat terlaksana dengan baik.
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Sarana yang harus disiapkan bagi warga pesantren
yang menunjukkan gejala sakit 

Ruang isolasi dengan 
ventilasi baik

Kamar mandi khusus digunakan 
oleh warga yang menunjukkan 
gejala sakit

Thermometer (raksa atau digital) 
sesuai jumlah warga yang sakit

Air Minum disediakan 2 liter 
per hari (diantar ke depan kamar)

Makanan yang bergizi 3 x sehari 
(diantar ke depan kamar)

APD bagi petugas yang melayani 
warga pesantren yang sakit 

Petugas yang terlibat dalam melayani warga pesantren 
yang sakit adalah individu sehat dan tidak berisiko tinggi 
(tidak gemuk, tidak ada penyakit diabetes, 
hipertensi, jantung, ginjal, asma, dan penyakit kronik)
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Santri

Setiap santri yang sakit harus lapor 
ke Satgas Covid-19 pondok pesantren

Sejak demam santri harus diisolasi, 
sampai dokter menyatakan 
tidak perlu isolasi

Santri yang sakit melakukan seluruh 
kegiatan di ruang isolasi. Kegiatan 
mandiri dapat dilakukan dengan 
memperhatikan istirahat yang cukup
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Media Center

Pedoman Pengawasan Kesehatan Warga Pesantren

1. Diperlukan media center untuk menjawab pertanyaan dari pers, dari satu pintu. 
2. Petugas media center berkonsultasi dengan dokter sebelum memberi penjelasan.
3. Petugas media center harus memahami perjalanan penyakit dan kerahasiaan medis

Seluruh warga pesantren yang telah 
berada di pondok pesantren wajib 
melakukan pengawasan kesehatan 
secara pribadi dan mengisi kartu 
pengawasan yang telah disediakan 
dengan jujur

Demam Tinggi Batuk Sakit Tenggorokan Pilek Badan Lemas

Satgas Covid-19 Pesantren 
akan melakukan pemeriksaan 
sewaktu-waktu untuk 
memastikan kondisi 
kesehatan dan kepatuhan 
warga pesantren dalam 
menjalankan pedoman 
kesehatan.

1

3

4

2

Segera berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang berada dalam Satgas Covid-19 untuk 
tindakan selanjutnya, jika ditemukan salah satu gejala sebagai berikut  :

Tindakan yang harus dilakukan jika salah satu gejala tersebut ditemukan adalah sebagai berikut :

a. Bagi warga pesantren yang mengalami gejala

1. Segera gunakan masker medis dengan benar jika harus dalam ruangan yang sama
2. Jaga jarak minimal 1 meter radius dengan warga yang lain
3. Segera hubungi Satgas Pesantren dan masuk keruang isolasi  yang telah disediakan sesuai arahan Satgas
4. Dilarang mengikuti acara apapun jika harus keluar dari ruangan isolasi
5. Banyak beristirahat dan minum air serta makan makanan yang bergizi
6. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer berbasis alkohol
7. Jika batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku bagian dalam atau menggunakan tisu yang 

langsung dibuang setelah digunakan di tempat sampah tertutup yang sudah ditentukan. 
8. Sampah bekas yang merupakan limbah warga yang sakit dibungkus plastik kedap dan rapat, kemudian 

pengelolaan sampah mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat. 
9. Segera hubungi Satgas Covid-19 Pesantren jika mengalami sesak nafas dengan memanfaatkan alat 

komunikasi yang tersedia.
10. Gunakan alat makan, ibadah, mandi, dan olah raga sendiri dan segera bersihkan setelah digunakan
11. Secara rutin ganti sprei dan sarung bantal/guling. Cuci bersih dengan sabun dan dijemur.
12. Pakaian yang dipakai oleh warga yang sakit harus dibersihkan secara terpisah dengan cairan desinfektan 

dan dijemur di bawah sinar matahari langsung.
13. Gunakan kamar mandi yang khusus untuk ruang isolasi. Jika tidak dimungkinkan untuk menggunakan 

kamar mandi sendiri, maka harus selalu membersihkan sebelum dan setelah menggunakan.



b. Bagi Satgas Covid-19 atau warga pesantren yang ikut melayani warga pesantren yang sakit :

1. Gunakan APD yang memadai saat memindahkan warga pesantren yang sakit (maskermedis, pelindung wajah, 
dan sarung tangan plastik)

2. Selalu gunakan masker medis saat bersama dengan warga pesantren yang sakit
3. Jangan menyentuh masker atau wajah selama digunakan dan segera dibuang setelah digunakan
4. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau gunakan hand sanitizer yang 

berbasis alkohol setelah: 
 a)  melakukan kontak dengan warga yang sakit dan sekitarnya; 
 b)  sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makan; 
 c)  sebelum makan;  dan 
 d)  setelah menggunakan kamar mandi
5. Pastikan bahwa warga yang sakit tersebut cukup istirahat, minum banyak air, dan makan makanan yang bergizi
6. Segera hubungi Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat jika warga pesantren yang sakit tersebut pada hari 

keempat kondisinya memburuk, yaitu :
 a)   Tidak makan cukup
 b)   Tidak minum cukup
 c)   Tidak kencing sampai  8 jam kecuali tidur
 d)  Sesak nafas, muntah-muntah, d iare
7. Jika warga yang sakit perlu bantuan petugas untuk membersihkan pakaian, sprei, dan barang-barang lain 

setelah digunakan, maka petugas yang membersihkan harus melakukannya di tempat yang khusus, terpisah 
dari barang-barang warga lain yang tidak sakit. Dalam melakukan pembersihan tersebut, petugas harus 
melakukannya dengan hati-hati dan menggunakan APD yang memadai (masker, pelindung wajah, sarung 
tangan plastik, dan sepatu karet). Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah membersihkan barang-
barang tersebut.

8. Pemberian obat –jika diperlukan- kepada warga pesantren yang sakit dilakukan sesuai instruksi dokter.

5 Satgas Covid-19 Pesantren mengikuti proses perawatan warga pesantren. Jika kemudian terbukti 
bahwa warga pesantren tersebut terkon�rmasi positif Covid-19, maka Satgas Covid-19 Pesantren 
harus mengkoordinir pemeriksaan bagi seluruh warga pesantren berkoordinasi 
dengan Dinas Kesehatan setempat.

Mari siaga bersama 
dan jaga lingkungan
kita dengan 
menjalankan
protokol kesehatan
yang benar demi
kebaikan kita semua.



LAMPIRAN 1

Tenda Isolasi bisa dipakai jika tidak memiliki ruangan khusus untuk isolasi. Tenda ini 
yang memiliki institusi TNI. Satgas Covid-19 dapat menjalin kerja sama dengan institusi 
TNI, atau yang memilikinya. 

Tenda Isolasi 



LAMPIRAN 2

Rumah Sakit NU yang bisa diajak kerjasama
Rumah Sakit

Advice on the use of masks in the context of COVID-19, WHO, 2020
Kementerian Kesehatan RI. DirektoratJenderalPencegahan dan PengendalianPenyakit (P2P). 
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISESASE (COVID-19) 
Revisi 4, per 27 Maret 2020 
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